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• 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 70α ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΗΣ ΣΕΚ

Επτά δεκαετίες αγώνων
και αιματηρών θυσιών
Η

ΣΕΚ ως η μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση της
Κύπρου συνεχίζει αταλάντευτα
τον αγώνα για προστασία των
εργατικών δικαιωμάτων, διαφύλαξη των κοινωνικών επιτευγμάτων, εδραίωση συνθηκών
ευημερίας για όλους και δίκαιη
επίλυση του Κυπριακού στη
βάση των αρχών του ΟΗΕ και
των αξιών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

• Θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης

Με επετειακή εκδήλωση που θα
πραγματοποιηθεί απόψε 29
Οκτωβρίου 2014 στο ξενοδοχείο
«HILTON PARK» στη Λευκωσία, η
ΣΕΚ θα γιορτάσει τα 70α της
γενέθλια και θα αποτιμήσει το
έργο επτά δεκαετιών χαράσσοντας νέα πορεία υπέρ των εργατικών, κοινωνικών και εθνικών
δικαίων, μεσούσης της πολύπλευρης κρίσης που πλήττει την
Κύπρο και το λαό.
Στην επετειακή εκδήλωση θα
παραστεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης ο
οποίος θα απευθύνει χαιρετισμό. Επετειακή ομιλία θα εκφωνήσει ο γ.γ. της ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως ο οποίος θα αναφερθεί
στους κομβικούς σταθμούς της
70χρονης πορείας και στις
θέσεις του Κινήματος στα καίρια εργατικά, κοινωνικά, οικονομικά ζητήματα, διατρανώνοντας παράλληλα τη θέληση ηγεσίας και στελεχών να κρατήσουν ψηλά τη σημαία του
αγώνα για απαλλαγή της νήσου
από τον Τροϊκανό ζυγό και
χάραξη μιας νέας ελπιδοφόρας
πορείας για τον κατακρεουργημένο λαό μας.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα
απευθύνει και ο αντιπρόεδρος
της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) Πάτρικ
Ίτσερ της οποίας η ΣΕΚ είναι
ενεργό μέλος, συμμετέχοντας
ανελλιπώς στους πανευρωπαϊκούς αγώνες υπέρ των εργαζομένων και του κοινωνικού κράτους.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα
προβληθεί
κινηματογραφικό
οδοιπορικό για τα 70 χρόνια
ζωής της ΣΕΚ. Η όλη εκδήλωση
θα ολοκληρωθεί με ζωντανό
μουσικό πρόγραμμα και δείπνο.

Εθελοντική εργασία ανέγερσης
του πρώτου οικήματος της ΣΕΚ
στα μέσα 1960-1970

Προς τιμήν των εβδομηκοστών γενεθλίων της ΣΕΚ, θα γίνουν οι
πιό κάτω επιμέρους εκδηλώσεις:
• Εκστρατεία ενημέρωσης από το Τμήμα Νεολαίας για θέματα
απασχόλησης των νέων στα πανεπιστήμια και στους χώρους
εργασίας.
• Εκστρατεία του Τμήματος Γυναικών σε χώρους εργασίας για το
θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης και της Ισότητας.
• Αιμοδοσία σε όλα τα Ελεύθερα Εργατικά Κέντρα.
• Κοινωνική παρέμβαση μέσω εισφοράς από τα Ελεύθερα Εργατικά Κέντρα στα κοινωνικά παντοπωλεία όλων των επαρχιών.

Μεταλλωρύχοι Αμιάντου, συνιδρυτές
της ΣΕΚ στα μέσα 1940-50

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Καιρικά Φαινόμενα

Η Ελληνική σημαία και το σύγχρονο δικό μας ΟΧΙ

Η

Κούρδισσες μαχήτριες: Θέλω
να αγωνιστώ για την ελευθερία
Οι μάχες μαίνονται γύρω από την πόλη Κομπάνι. Οι τζιχαντιστές προελαύνουν και οι Κούρδοι αγωνίζονται να
κρατήσουν την πόλη να μην πέσει στα χέρια των
εχθρών. Στις 16 Σεπτεμβρίου μια γυναίκα ζώστηκε με
εκρηκτικά και πραγματοποίησε επίθεση αυτοκτονίας
εναντίον θέσεων των μαχητών του Ισλαμικού Κράτους.
Μαζί της στο θάνατο παρέσυρε και πολλούς τζιχαντιστές. Δεν είναι η μόνη γυναίκα στις τάξεις των Κούρδων.
Χιλιάδες γυναίκες από τότε που ξέσπασαν οι μάχες
άφησαν τα σπίτια και τις οικογένειές τους και πολεμούν
για την πατρίδα τους. Όπως οι ίδιες λένε, δεν είχαν άλλη
επιλογή. «Θέλω να αγωνιστώ για την ελευθερία. Όσο θα
είναι στη γη μας και θα σκοτώνουν και θα βιάζουν τις
γυναίκες μας θα τους πολεμάμε», λέει μια από αυτές.
Επιπλέον, ξέρουν πως τώρα είναι ίσως η καλύτερη
ευκαιρία για να φτάσουν ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρο
του δικού τους ανεξάρτητου κράτους.
Η γυναικεία ομάδα των Κούρδων διαθέτει 7.000 μαχήτριες ηλικίας από 18 έως 40 ετών. Υπάρχουν όμως και
ορισμένες έφηβες εθελόντριες. Οι στρατεύσιμες κάτω
των 18 ετών δεν επιτρέπεται να πολεμήσουν, αλλά συμμετέχουν στα γυμνάσια και βοηθούν την ομάδα εκτελώντας επικουρικές εργασίες. Είναι πειθαρχημένες, δυνατές, αφοσιωμένες στο καθήκον τους και διανύουν μήνες
σκληρής εκπαίδευσης προτού τους επιτραπεί να πολεμήσουν. Οι Κούρδισσες υπερασπίζονται ένα τρόπο
ζωής που διαφέρει από αυτό των υπόλοιπων γυναικών
στη Μέση Ανατολή. Στο συριακό Κουρδιστάν οι Κούρδοι
δημιούργησαν ένα δημοκρατικό τρόπο διακυβέρνησης με
σεβασμό στις μειονότητες και στις γυναίκες, οι οποίες
συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. Οι γυναίκες έχουν
δικαιώματα και η συμμετοχή τους στα κοινά και στην
οργάνωση της πολιτικοκοινωνικής ζωής είναι ισότιμη
με αυτή των ανδρών.
Στα τρία καντόνια της περιοχής εδώ και σχεδόν δύο χρόνια οι Κούρδοι έχουν θέσει σε λειτουργία αυτό που ονομάζουν δημοκρατικό αυτοδιοίκητο, στη βάση της ισότητας και της δικαιοσύνης για όλους τους ανθρώπους,
ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας και φύλου. Για
αυτό και οι Κούρδισσες προτιμούν να πεθάνουν υπερασπιζόμενες τον τρόπο ζωής τους, παρά να πέσουν στα
χέρια των τζιχαντιστών. Η ελευθερία, λένε, έχει μεγάλο
τίμημα αλλά είναι έτοιμες να το πληρώσουν.
Ξένια Τούρκη – «Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

Ό

σο τα περιστατικά παιδικής πορνογραφίας αυξάνονται και πληθύνονται τόσο θα πρέπει οι γονείς και το
κράτος να βρίσκονται σε εγρήγορση
ώστε να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή
να προστατεύσουν ανήλικα αθώα παιδιά τα οποία ενδίδουν στους διάφορους
εκβιασμούς των επιτήδειων θυτών.

Της Δέσποινας Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέας Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Στην Κύπρο, φαίνεται πως το μείζον
ζήτημα της παιδικής πορνογραφίας
λαμβάνει διαστάσεις και προφανώς θα
πρέπει όλοι να αναλάβουν το μερίδιο
της ευθύνης που τους αναλογεί.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Τα παιδιά πλάθονται από την ώρα της
γέννησης τους και η συμπεριφορά τους
ως επί των πλείστων, καθρεφτίζει τη
συμπεριφορά του περίγυρου τους είτε

27η Οκτωβρίου, παραμονή της
τρισένδοξης επετείου του ΟΧΙ
του 1940, έχει καθιερωθεί ως
ημέρα δόξας και τιμής του Εθνικού
μας συμβόλου. Η Ελληνική σημαία
βγαλμένη από τα κόκκαλα των
Ελλήνων τα ιερά, συμβολίζει τους
αγώνες όλων όσων πολέμησαν,
εργάσθηκαν και θυσιάσθηκαν για
την Ελευθερία, τη Δικαιοσύνη και
τη Δημοκρατία όχι μόνον στην
Ελλάδα αλλά σε ολόκληρο τον
κόσμο.
Στο πρόσωπο της Ελληνικής
σημαίας τιμούνται όλοι όσοι έβαλαν το δικό τους λιθαράκι για να
κτιστεί και να μεγαλουργήσει το
φρούριο του Ελληνικού Πολιτισμού με την οικουμενική του διάσταση. Αντικατοπτρίζονται οι

Του Ξενή Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτης
«Εργατικής Φωνής»

ιερές λέξεις ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ
που πρέπει να διέπουν τους αξιοπρεπείς λαούς και τους αδούλουτους ανθρώπους.
Σήμερα που ο Ελληνισμός ζει
γονατιστός στις εξευτελεστικές
επιταγές της «Τρόϊκα» έχουμε
χρέος να σηκώσουμε ψηλά τις
σημαίες στέλλοντας παντού μηνύματα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης. Σήμερα που ντροπιασμένοι
χάσαμε το επενδυτκό επιχειρηματικό μας κεφάλαιο, την εθνική υπερηφάνεια και το κοινωνικό μας
φιλότιμο, έχουμε υπέρτατο καθήκον να εξεγερθούμε ενάντια στους
ανάξιους πολιτικούς ταγούς και

δημόσιους ταγούς που έσυραν
Ελλάδα και Κύπρο στο βάραθρο.
Σήμερα που η Ελλάδα και η Κύπρος
βρίσκονται εν βούρκω ας αφυπνισθούμε ως άτομα και ως οργανωμένη κοινωνία για να αποτρέψουμε
το ενδεχόμενο οι δύο αδελφές
χώρες να βρεθούν εν τάφω, όπως
πολύ εύστοχα μας υπενθυμίζει
συχνά –πυκνά ο
σύγχρονος
δάσκαλος του Γένους Σαράντος
Καργάκος.
Σήμερα που η κρίση, οικονομική,
κοινωνική και διανοητική έφερε
την ακρισία, εκτρέφοντας τον φθόνο και
την κακία με αποτέλεσμα ο ένας Έλληνας να
μισεί τον άλλο, καλούμαστε να ζήσουμε
ξανά Ελληνικά, δηλαδή
ηρωϊκά. Με το βλέμμα
στραμμένο στη γαλανόλευκη, και το μυαλό
να στρέφει τη μνήμη

Σήμερα που οι έμποροι των λαών θέλουν την άνεργη και περιθωροποιημένη νεολαία μας σε Ελλάδα - Κύπρο «μαντρωμένη» να χορεύει
ένα νέο χορό του Ζαλάγγου, ας προτάξουμε ένα νέο όχι σε όλους
λυμαίνονται τον δημόσιο πλούτο, συμμετέχοντας συγκροτημένα στα
καθημερινά δρώμενα συμβάλλοντας ενεργά στην χάραξη του δρόμου
της οικονομικής ανόρθωσης, της κοινωνικής ανασυγκρότησης, της
πνευματικής ανάτασης και της Εθνικής αξιοπρέπειας.

• Ας κάνουμε την αυτοκριτική μας που χανόμαστε στις πολλαπλές καθημερινές
σκοτούρες και αφήνουμε τα παιδιά μας στο έλεος των επιτήδειων
αυτοί είναι γονείς, είτε φίλοι, είτε
εκπαιδευτικό σύστημα. Συνεπώς τα
παιδιά είναι τα μόνα που δεν ευθύνονται σε ένα παραστράτημα τους και
συνεπώς στις δύσκολες ώρες ,οφείλουμε όλοι να τους δώσουμε την αναγκαία
στήριξη και προστασία.
Όμως το πιο ουσιώδες ερώτημα που
επιβάλλεται να θέσουμε όλοι στον
εαυτό μας είναι κατά πόσο με τις αυξημένες απαιτήσεις της καθημερινότητας
υπάρχει η αναγκαία ποιοτική επικοινωνία με τα παιδιά μας ή χανόμαστε στις
πολλαπλές καθημερινές σκουτούρες
αφήνοντας τα στο έλεος των επιτήδειων. Στις κρίσιμες εφηβικές ηλικίες
υπάρχει εκ μέρους μας η αναγκαία

KENTPIKA ΓPAΦEIA ΣEK: Mέγαρον ΣEK
Λεωφ. Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος, Λευκωσία
1306 Λευκωσία, T.K. 25018 Tηλ. 22-849849
Tηλεομοιότυπο: 22-849850 (ΣEK) 22-849858 (Γραφείο Tύπου)

κατανόηση ή εξαντλούμαι την αυστηρότητα μας νομιζόμενοι πως κατά
αυτόν τον τρόπο τα θωρακίζουμε από
εξωτερικούς κινδύνους;
Ποια η δική μας σχέση με τους στους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης;
Καθόμαστε μαζί τους για να ανταλλάξουμε κάποιες κουβέντες για το πώς
πέρασαν στο σχολείο; Έχουμε χρόνο να
τα κοιτάξουμε στα μάτια για διαπιστώσουμε αν κάτι πάει στραβά ή το
βλέμμα μας αιωρείται απλανές; Είναι
καιρός να συνειδητοποιήσουμε πως τα
ανήλικα παιδιά μας χρειάζονται στήριξη συμπαράσταση και πάνω όλα να
κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους για
να έχουν θάρρος και όχι άγχος για να

ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ
Λεωφ. Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος,
T.K. 25018, 1306 Λευκωσία
Tηλ. 22-849849, Tηλεομοιότυπο: 22-849851
ΣEK ΛEMEΣOY
Κυριάκου Οικονόμου 21, Τ.Κ. 50266, 3602 Λεμεσός
Tηλ. 25-861000, Tηλεομοιότυπο: 25-362567
ΣEK ΛAPNAKAΣ
Mεδούσης 20, Λάρνακα T.K. 40279, 6302 Λάρνακα
Tηλ. 24-633633, Tηλεομοιότυπο: 24-642110

του στην ηρωική αντίσταση των
αγωνιστών του 1940 ενάντια στο
απεχθές δίδυμο του ναζισμού
–φασισμού, καλούμαστε να πιστέψουμε στον καλό εαυτό μας και
στο ένδοξο παρελθόν μας. Καλούμαστε να αναβαπτισθούμε στην
ιδέα του Έθνους χωρίς όμως
καπηλεία. Σε τούτη την κρίσιμη
καμπή, η πίστη στο Έθνος μας και
στις πανανθρώπινες αξίες του
Ελληνικού Πολιτισμού πρέπει
οποσδήποτε να μετουσιωθεί σε
τρόπο ζωής.

Οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι το Έθνος ως προσφορά θυσίας θα φέρει την
αυριανή σωτηρία. Τούτη την ώρα ο Ελληνισμός χρειάζεται ένα εθνικό
συναγερμό που να ενώνει σε μια αμφικτιονία αγάπης και αλληλεγγύης
των όπου γης Ελλήνων. Ήρθε η ώρα για δημιουργία ενός δικού μας ΟΗΕ
του Οργανισμού Ηνωμένων Ελλήνων που θα μας βγάλει από τα οικονομικά αδιέξοδο, την ηθική ασφυξία και την πνευματική υπνηλία. Ας
προτάξουμε ένα νέο ΟΧΙ, στέλλοντας ισχυρότατο μήνυμα προς κάθε
κατεύθυνση, ότι ο Ελληνισμός δεν βρίσκεται πλέον εν ναρκώσει, ούτε
κάν εν υπνώσει όπως τον θέλουν οι έσωθεν και έξωθεν εχθροί του.

Γονείς κρατήστε τα παιδιά σας μακριά
από τους παιδόφιλους

Eβδομαδιαίο Eκφραστικό Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Νίκος Μωϋσέως
Aρχισυντάκτης: Ξενής Ξενοφώντος
Γραφεία: Kεντρικά Γραφεία ΣEK
Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»
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μας μιλήσουν. Πως θα το πράξουν
όμως όταν διαπιστώνουν πως οι γονείς
τους πελαγοδρομούν;
Ας δώσουμε πρώτιστα ο καθένας στον
εαυτό μας ειλικρινείς απαντήσεις στα
πιο πάνω ερωτήματα και ας κάνουμε
έστω και αργά την αυτοκριτική μας.
Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να εξηγήσουμε κάποιες συμπεριφορές των παιδιών
μας για τις οποίες μέχρι πρότινος νίβαμε τα χέρια ως πόντιοι Πιλάτοι.
Όταν συνειδητοποιήσουμε πρώτα εμείς
οι γονείς τις ευθύνες μας τότε μόνο θα
μπορέσουμε να θέσουμε τα προβλήματα
στις σωστές τους διαστάσεις για να
μπορέσουμε ακολούθως να τα επιλύσουμε. Η ευκολότερη τακτική είναι να
ρίχνουμε την ευθύνη κάπου αλλού αλλά
δυστυχώς με αυτόν τον τρόπο δεν επιλύονται προβλήματα αλλά οξύνονται
και τα θύματα θα είναι τα ίδια τα παιδιά μας.
Αυτοκριτική λοιπόν και τα υπόλοιπα
έπονται.

ΣEK AMMOXΩΣTOY
Oδός Aντώνη Παπαδόπουλου 4, Παραλίμνι
Tηλ. 23-821432, 23-821832, Tηλεομοιότυπο: 23- 826438
ΣEK ΠAΦOY
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, 8021 Πάφος
Tηλ. 26-811639, 26-932293
Tηλεομοιότυπο: 26-946356,

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ
ΑΛΛΑ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Σφίγγει η οικονομική θηλειά
στο λαιμό του κράτους
• Αγγίζουν το μισό δίς οι οφειλές που πρέπει να
αποπληρωθούν έως το τέλος του τρέχοντος έτους
Το ποσό αυτό αφορά μόνον τον εσωτερικό
δανεισμό του κράτους

Ε

σωτερικό χρέος ύψους 472,4 εκατομμυρίων ευρώ
καλείται να αποπληρώσει ή να ανανεώσει η
Κυβέρνηση μέχρι το τέλος του 2014, σύμφωνα με τα
τελευταία στοιχεία του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΓΔΔΧ) του Υπουργείου Οικονομικών, τα
οποία επεξεργάστηκε το ΚΥΠΕ. Ειδικότερα, σύμφωνα
με τα στοιχεία (τέλος Σεπτεμβρίου), η Κυβέρνηση θα
πρέπει να αποπληρώσει τρία γραμμάτια δημοσίου
συνολικού ποσού 417,1 εκ. ευρώ και διάρκειας 13
εβδομάδων, εκ των οποίων τα δύο λήγουν εντός
Οκτωβρίου και το ένα εντός Νοεμβρίου. Επίσης, στις
18 Νοεμβρίου λήγει εγχώριο γραμμάτιο ύψους 34,2
εκ. ευρώ, ενώ στις 9 Δεκεμβρίου εγχώριο γραμμάτιο
ύψους 21,1 εκ. ευρώ.

Για το 2015
Επιπλέον, εντός του νέου έτους, η Κυβέρνηση θα πρέπει να αποπληρώσει ή να ανανεώσει δημόσιο χρέος
(εσωτερικού και εξωτερικού) συνολικού ποσού
2.281,3 εκ. ευρώ. Ειδικότερα, θα πρέπει να αποπληρώσει δύο γραμμάτια δημοσίου, συνολικού ποσού
116,6 εκ. ευρώ, που λήγουν Ιανουάριο και Απρίλιο.

Το πρώτο εξάμηνο του 2015 λήγουν επίσης εγχώρια
χρεόγραφα, συνολικού ποσού 183,9 εκ. ευρώ. Επίσης
την 1ην Ιουλίου λήγει εγχώριο χρεόγραφο, ύψους
1.091,3 εκ. ευρώ και διάρκειας ενός έτους. Το εν
λόγω χρεόγραφο αφορά το υπόλοιπο του χρεογράφου ανακεφαλαιοποίησης που δόθηκε αρχικά στη
Λαϊκή Τράπεζα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην
Τράπεζα Κύπρου.
Μέρος του χρεογράφου εξοφλήθηκε την 1η Ιουλίου
του 2014 με πληρωμή από το κράτος 950 εκατομμυρίων ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου και υπάρχει η
δυνατότητα ανανέωσής του μέχρι τον Ιούλιο του
2017. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τα στοιχεία του
ΓΔΔΧ, την 1η Νοεμβρίου 2015 λήγει πενταετές Ευρωπαϊκό Μεσοπρόθεσμο Χρεόγραφο (EMTN), ύψους 863
εκ. ευρώ. Το EMTN εκδόθηκε την 1η Νοεμβρίου του
2010 και φέρει επιτόκιο 3,75%.

Πολλά τα χρωστούμενα και
στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Σε μιαν άλλη εξέλιξη, στα 7,3 δις ευρώ φαίνεται πως
ανέρχεται το χρέος του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σε απαντητική επιστολή του
υπουργού Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη, με αφορμή
ερώτηση του βουλευτή των Οικολόγων Γιώργου Περδίκη αναφέρεται ότι οι υποχρεώσεις της κεντρικής
Κυβέρνησης προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά την 31.8.2014 ανέρχονταν σε
7.315.882.857,99 ευρώ.
Όπως προστίθεται, το ποσό αποτελείται από καταθέσεις στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (€6,9
δισ.), επενδύσεις σε Γραμμάτια Δημοσίου 52 εβδομάδων (€50,6 εκ.), Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα
Αναπτύξεως (ΚΟΧΑ)(€29,3 εκ.) και επενδύσεις σε
Ευρωπαϊκά Χρεόγραφα της Κυπριακής Δημοκρατίας
(€341,3 εκ.). Διευκρινίζεται δε ότι για στατιστικούς
σκοπούς και σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι υποχρεώσεις δεν
αποτελούν μέρος του δημόσιου χρέους.
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Κέντρο Οικονoμικών Μελετών Πανεπιστημίου: Προβλέπει αποκλιμάκωση της ύφεσης

Β

ελτιώνεται, έστω με αργούς
ρυθμούς η κατάσταση της
Κυπριακής οικονομίας αλλά οι κίνδυνοι παραμένουν. Σύμφωνα με
έρευνα το Κέντρου Οικονομικών
Μελετών
του
Πανεπιστημίου
Κύπρου, προβλέπεται περαιτέρω
αποκλιμάκωση της ύφεσης στην
Κυπριακή οικονομία για το δεύτερο
μισό του 2014. Ως εκ τούτου, ο
ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ (σε
σταθερές τιμές) για το 2014 εκτιμάται σε -2,4%.
Η ύφεση προβλέπεται, σύμφωνα
με το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών,
να συνεχίσει και το 2015, ωστόσο
η συρρίκνωση του ΑΕΠ εκτιμάται
ότι θα επιβραδυνθεί σημαντικά με
την πρόβλεψη για το έτος να διαμορφώνεται στο -0,4%. Το ΑΕΠ
προβλέπεται να μειωθεί κατά 1,0%
το πρώτο τρίμηνο του 2015
(συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014) και κατά 0,2% τα
υπόλοιπα τρίμηνα.
Οι προβλέψεις για το ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ το 2014 και 2015
που παρουσιάζονται σε αυτό το
δελτίο είναι λιγότερο αρνητικές
από τις εκτιμήσεις στο δελτίο του
Ιουλίου, και σύμφωνα με το
Κέντρο, οι αναθεωρήσεις των προβλέψεων για ηπιότερη ύφεση οφείλονται στην περαιτέρω επιβράδυνση της συρρίκνωσης του ΑΕΠ
στην Κύπρο, στο θετικό ρυθμό
ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, στο
σχετικά εύρωστο ρυθμό ανάπτυξης
στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και
στη συνέχιση της βελτίωσης εγχώριων προπορευόμενων δεικτών
που σχετίζονται με την πραγματι-

κή δραστηριότητα και την αγορά
εργασίας το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο.
Άλλες πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις που συνέτειναν στην εκτίμηση λιγότερο αρνητικών προβλέψεων περιλαμβάνουν τη διατήρηση
της οικονομικής εμπιστοσύνης
στην Κύπρο και την ΕΕ στα επίπεδα του μακροχρόνιου μέσου όρου,
τις ευνοϊκές επιδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών, τις περαιτέρω μειώσεις στις αποδόσεις ομο-

λόγων χωρών της ευρωπαϊκής
περιφέρειας και την ενδυνάμωση
των σταθεροποιητικών τάσεων
στο τραπεζικό σύστημα.
Οι προβλέψεις, σύμφωνα την έρευνα, συνοδεύονται από κινδύνους
για βαθύτερη από την προβλεπόμενη ύφεση. Οι κίνδυνοι αυτοί σχετίζονται τα αυξανόμενα ποσοστά
μη εξυπηρετούμενων δανείων σε
συνδυασμό με καθυστερήσεις στη
μεταρρύθμιση του σχετικού νομικού πλαισίου, την καθυστέρηση
στην προώθηση διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων, στην περαιτέρω
επιβράδυνση της ρωσικής οικονομίας σε συνδυασμό με την επιβολή
κυρώσεων από την ΕΕ και την απο-

δυνάμωση στην ισοτιμία ρούβλι
έναντι ευρώ, στις αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή
της Μέσης Ανατολής και ανατολικής Μεσογείου, οι οποίες ενδεχομένως να πυροδοτήσουν αρνητικές
συνέπειες στην οικονομική εμπιστοσύνη και στον τουρισμό.
Οι προβλέψεις, αναφέρεται στην
ανακοίνωση, παρέχουν ενδείξεις
ηπιότερης ύφεσης το 2014 συγκριτικά με τη συρρίκνωση στο πραγματικό ΑΕΠ κατά 3,2% που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από το ΔΝΤ. Για
το 2015 οι προβλέψεις του Κέντρου
Οικονομικών Ερευνών δείχνουν ότι
η οικονομική δραστηριότητα θα
συνεχίσει να μειώνεται, με μικρότερους όμως ρυθμούς σε σχέση με
το 2014.
Αντίθετα, το ΔΝΤ προβλέπει μικρή
αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ της
τάξης του 0,4%. Αν και οι προβλέψεις για το 2015 συνοδεύονται
από σχετικά μεγάλα περιθώρια
στατιστικού σφάλματος, οι ενδείξεις για πιο παρατεταμένη ύφεση
σχετίζονται με το διεθνές περιβάλλον (π.χ. επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη και τη
Ρωσία) καθώς και με εγχώριους
παράγοντες
(π.χ.
δυσμενείς
πιστωτικές συνθήκες, ψηλά επίπεδα ιδιωτικού και δημόσιου χρέους,
αυξημένη ανεργία). Παράγοντες
που σχετίζονται με το διεθνές
περιβάλλον αναμένεται να επιδράσουν με κάποια υστέρηση στο ΑΕΠ
της Κύπρου, ενώ οι εγχώριες συνθήκες πιθανόν να προκαλέσουν
πιο παρατεταμένες αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΤΣΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕΚ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Π

ραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014 στο ξενοδοχείο NISSI
BEACH στην Αγία Νάπα το 32ο ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΤΣΑΙ
το οποίο διοργανώνει το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ Αμμοχώστου σε συνεργασία με το Τμήμα
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ Αμμοχώστου.
Τις παρευρίσκομενες καλοσώρισε ο Γιώργος Καράς,
Γραμματέας του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ
Αμμοχώστου. Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό της
η Νίκη Χαλαμάντουρου, επαρχιακή γραμματέας του
Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ Αμμοχώστου.
Καλεσμένες στην εκδήλωση ήταν η Δρ. Αφροδίτη
Ελισσαίου, Γυναικολόγος -Μαιευτήρας η οποία ανέπτυξε το θέμα "Εμμηνόπαυση και Γυναικολογικά Προβλήματα" και η Δρ. Ελένη
Ανδρέου, Κλινική Διαιτολόγος και Πρόεδρος του
Συνδέσμου Διαιτολόγων
&
Διατροφολόγων
Κύπρου, και η οποία ανέπτυξε το θέμα " Εμμηνόπαυση και Διατροφή".
Και οι δύο ομιλήτριες
πέραν του θέματος τους
επεκτάθηκαν και σε
συναφή θέματα ανάλογα
η κάθε μια με την ειδικότητα της. Στο τέλος απάντησαν σε ερωτήσεις των

παρευρισκομένων. Το Ελεύθερο Εργατικό Σωματείο
Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ Αμμοχώστου και το Τμήμα
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ Αμμοχώστου ευχαριστούν τη διεύθυνση του ξενοδοχείου NISSI BEACH για
την δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας, και όλα τα
ξενοδοχεία και φίλους που προσέφεραν δώρα για
την εκδήλωση και όλους όσους συνέβαλαν για την
επιτυχία της εκδήλωσης. Οι αριθμοί που κληρώθησαν είναι οι κάτωθι:
208, 136, 690, 139, 1202, 1181, 132, 937, 403, 802,
1135, 127, 283, 392, 805, 356, 285, 134
‘Ολες οι εισπράξεις θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
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Μ

ια σημαντική προτεραιότητα των Ευρωπαϊκών
συνδικάτων και ιδιαίτερα της
ETUC, είναι η ενίσχυση του
θεσμού του κατώτατου μισθού
και η εισαγωγή Ευρωπαϊκού
κατώτατου μισθού.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Kατώτατος Μισθός: Σημαντικό εργαλείο για τη μείωση
της φτώχειας και προώθηση της ανάπτυξης

Η κριτική που δεχόταν στο
παρελθόν ο κατώτατος μισθός,
ότι δημιουργεί εμπόδια στην
απασχόληση υποχωρεί συνεχώς, αφού όλες οι πρόσφατες
επιστημονικές έρευνες καταδεικνύουν
το
αντίθετο
(Thorsten and Muller 2014,
Booch and Weinkopf 2014,
Schmitt 2013).
Στην Ευρώπη
σήμερα
δύο

λειτουργούν
διαφορετικά

Του ΜΙΧΑΛΗ
ΜΙΧΑΗΛ
γ.γ. ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ

συστήματα εθνικού κατώτατου
μισθού. Στις 22 από τις 28
χώρες της ΕΕ ο κατώτατος
μισθός έχει καθολική εφαρμογή, ενώ στις υπόλοιπες έξι
(Κύπρος, Δανία, Φινλανδία,
Σουηδία, Ιταλία και Αυστρία),
εφαρμόζεται
κατώτατος
μισθός μόνο σε συγκεκριμένα
επαγγέλματα. Σε σχέση με τις
έξι αυτές χώρες η Κύπρος βρίσκεται στην πιο δυσχερή θέση
αφού στις υπόλοιπες πέντε
χώρες, και ιδαίτερα στις Σκανδιναβικές χώρες, οι συλλογικές
συμβάσεις έχουν πλατιά εφαρμογή και καλύπτουν πέραν του
85% των εργαζομένων, ενώ
στην Κύπρο το ποσοστό κάλυψης είναι χαμηλό αφού καλύπτει μόνο το προσωπικό των
επιχειρήσεων που συνάπτουν
συλλογική σύμβαση. Επιπρόσθετα, οι άλλες χώρες που δεν
έχουν εθνικό κατώτατο μισθό
(Δανία, Φινλανδία, Σουηδία,
Ιταλία και Αυστρία) χαρακτηρίζονται από ψηλό δείκτη κοινωνικής προστασίας των
πολιτών (ισχυρό κοινωνικό
κράτος) πράγμα που ενισχύει
την ευάλωτη θέση των χαμηλά
αμειβομένων αφού το κράτος
πρόνοιας καλύπτει σημαντικές
ανάγκες των πολιτών του, σε
αντίθεση με την Κύπρο που τα
εισοδήματα των εργαζομένων
καλούνται να καλύψουν κενά
στην κοινωνική πολίτικη του
κράτους (παιδεία, υγεία, φροντίδα
παιδιών,
δημόσιες
συγκοινωνίες κλπ).
Ο κανόνας είναι ότι στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, στις περιπτώσεις που ο κατώτατος
μισθός έχει καθολική εφαρμογή, αυτό γίνεται μέσα από
νομοθεσία, ενώ στις περιπτώσεις που αυτό εφαρμόζεται
κλαδικά, αυτό γίνεται με συλλογική σύμβαση ή συμφωνία
κοινωνικών εταίρων (περιπτώσεις των πέντε πιο πάνω
χωρών), με εξαίρεση την Κύπρο
όπου υπάρχει νομοθεσία αλλά
καλύπτει μόνο ένα μικρό αριθμό επαγγελμάτων. Πρέπει να

σημειωθεί πως στις Σκανδιναβικές χώρες όπου δεν υπάρχει
νομοθετική ρύθμιση αλλά συμφωνημένος κατώτατος μισθός
με καθολική εφαρμογή μέσα
από συλλογικές συμβάσεις, ο
κατώτατος μισθός είναι ακόμη
ψηλότερος σε σχέση με τις
χώρες που αυτό γίνεται με
νομοθεσία,
πράγμα
που
σημαίνει ότι η ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη των
συνδικάτων στις χώρες αυτές
επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα από τη νομοθετική ρύθμιση, και συνεπώς αυτές οι
χώρες δεν χρειάζονται την
παρέμβαση
οποιονδήποτε
νομοθετικών εργαλείων για να
προστατεύσουν τους εργαζόμενους με χαμηλούς μισθούς.
Η Κύπρος είναι η μοναδική
χώρα στην Ε.Ε. όπου οι απασχολούμενοι που δεν είναι
οργανωμένοι στα συνδικάτα
δεν προστατεύονται ούτε με
νομοθετική ρύθμιση που να
επεκτείνει τους βασικούς
όρους των συλλογικών συμβάσεων σε όλη την αγορά εργασίας, ούτε με νομοθετική ρύθμιση που να διασφαλίζει εθνικό κατώτατο μισθό. (23 από
τις 28 χώρες της ΕΕ έχουν προστατευτικές ρυθμίσεις που είτε
χωρίς προϋποθέσεις ή με προϋποθέσεις, επεκτείνουν την
κάλυψη των συλλογικών συμβάσεων σε όλη την αγoρά
εργασίας.
Προστατευτικές
ρυθμίσεις δεν έχουν: Δανία,
Σουηδία, Η.Β., Μάλτα και
Κύπρος).

Σύγκριση εθνικών κατώτατων μισθών στην Ε.Ε.
Η
σύγκριση
κατώτατων
μισθών στις διάφορες χώρες
είναι δύσκολο να γίνει με βάση
απόλυτους αριθμούς. Ο δείχτης ”Kaitz index” είναι μια
σχέση του κατώτατου μισθού
ως ποσοστό του ενδιάμεσου
μισθού (median wage) και είναι
ο δείκτης που χρησιμοποιείται
ευρέως όταν συγκρίνονται
κατώτατοι μισθοί σε εθνικό
επίπεδο. Ο ενδιάμεσος μισθός
είναι το σημείο όπου διαχωρίζει ακριβώς εξ ημισίας τη
συνολική
διασπορά
των
μισθών, και θεωρείται πιο
αντικειμενικός επειδή στην
περίπτωση του απόλυτου
μέσου όρου περιορισμένος
αριθμός πολύ ψηλών εισοδη-

• Το συνδικαλιστικό κίνημα
να αναλάβει δράση
για υιοθέτηση του Εθνικού
Κατώτατου Μισθού
• Η Κύπρος είναι η μοναδική
χώρα στην Ε.Ε. στην οποία
οι μη συνδικαλισμένοι εργαζόμενοι δεν προστατεύονται
ματιών μπορεί να επηρεάσει
σημαντικά το μέσο όρο. Με
βάση τον OECD και άλλους διεθνής Οργανισμούς, το κατώφλι που καθορίζει τους χαμηλούς μισθούς καθορίζεται στα
δύο τρίτα του εθνικού ενδιάμεσου μισθού ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό που καθορίζει το
επίπεδο φτώχειας είναι το 50%
του ενδιάμεσου μισθού. Στοιχεία του ETUI δείχνουν ότι στη
Γαλλία, Σλοβενία, Πορτογαλία,
Ουγγαρία, Βέλγιο, Λεττονία,
Γερμανία, ο κατώτατος μισθός
είναι πέραν του 50% του ενδιάμεσου μισθού, ενώ στις άλλες
χώρες ο κατώτατος μισθός

εξακολουθεί να είναι κάτω από
το 50%, δηλαδή κάτω από το
όριο της φτώχειας. Από την
άλλη, στην καλύτερη θέση βρίσκονται οι Σκανδιναβικές
χώρες όπου ο κατώτατος
μισθός κυμαίνεται μεταξύ 60%70% του ενδιάμεσου μισθού. Η
ETUC υποστηρίζει ότι ο κατώτατος μισθός θα πρέπει σταδιακά να φθάσει το 60% του
ενδιάμεσου μισθού. Με βάση
στοιχεία του 2010, ένα ποσοστό κοντά στο 20% των εργαζομένων στην Κύπρο είχαν
μισθό κάτω από το 60% του
ενδιάμεσου μισθού και αυτό
κατατάσσει την Κύπρο στην
μέση περίπου των χωρών της
ΕΕ. Αν θεωρήσουμε ότι από το
2010 και μετά λόγω της κρίσης
υπάρχει μια υποχώρηση των
μισθών σε ένα ποσοστό της
τάξης του 15%-20%, τότε το
ποσοστό των εργαζομένων
στην Κύπρο σήμερα που έχει
μισθό κάτω του 60% του ενδιάμεσου μισθού πιθανόν να
ξεπερνά το 25% η και το 30%,
και να κατατασσόμαστε ανάμεσα στις χώρες με τις χειρότερες επιδόσεις σε σχέση με
αυτό το θέμα.

Ευρωπαϊκός κατώτατος
μισθός
Η ιδέα για την εισαγωγή ενός
Ευρωπαϊκού
κατώτατου
μισθού δεν είναι ένα
απλό
εργασιακό και κοινωνικό ζήτημα, και έχει σημαντική θέση
σήμερα στην ατζέντα μεγάλων
πολιτικών και οικονομικών
συζητήσεων για
τόνωση
της
ζήτησης,
και
ανάκαμψης της
οικονομίας.
Σήμερα,
τα
Ευρωπαϊκά συνδικάτα εκτιμούν
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ότι η υιοθέτηση Ευρωπαϊκού
κατώτατου μισθού θα ενισχύσει σημαντικά τις προοπτικές
ανάπτυξης αφού θα αυξήσει
την ζήτηση στην αγορά. Ταυτόχρονα θα είναι μια σημαντική στρατηγικά πολιτική κίνηση
της ΕΕ που θα αναζωογονήσει
την ιδέα της Κοινωνικής Ευρώπης και θα επαναφέρει την
εμπιστοσύνη και την πίστη
των πολιτών στις αξίες της
Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Σε ένα αρχικό στάδιο, η υιοθέτηση ενός Ευρωπαϊκού κατώτατου μισθού θα μπορούσε να
γίνει με «υπαλλακτικές ρυθμίσεις» που βασίζονται σε
συστάσεις ή/και πολιτικές
δεσμεύσεις και στη συνέχεια να
εξελιχθούν σε οδηγία / νομοθεσία, δεδομένης της πρόνοιας
της συνθήκης της ΕΕ ότι Η ΕΕ
δεν παρεμβαίνει στα θέματα
των μισθών (θέση ETUI). Σε
οποιαδήποτε εξέλιξη, θα
υπάρξει πρόβλημα στις χώρες
που η ρύθμιση του κατώτατου
δεν γίνεται με νόμο ή δεν έχει
καθολική εφαρμογή αφού στις
χώρες αυτές δεν θα μπορεί να
εφαρμοστεί ο οποιοσδήποτε
ήθελε συμφωνηθεί Ευρωπαϊκός
κατώτατος μισθός (είτε με
νόμο ή άλλη ρύθμιση).
Άρα, και σε αυτή την προοπτική η υφιστάμενη νομοθεσία
στην Κύπρο για τον κατώτατο
μισθό θα πρέπει να επεκταθεί
και να καλύπτει όλα τα επαγγέλματα.
Η ETUC υποστηρίζει επίσης ότι
η ενίσχυση των κατώτατων
μισθών όχι μόνο δεν επηρεάζει
τη συλλογική διαπραγμάτευση
αλλά αντίθετα την ενισχύει και
εδραιώνει το ρόλο των συνδικαλιστικών οργανώσεων ως οι
κύριοι παίχτες που προστατεύουν τα εργασιακά δικαιώματα όλων των εργαζομένων,
περιλαμβανομένων και όσων
δεν ανήκουν καταστατικά σε
αυτά και δεν πληρώνουν συνδρομή.

παικού κατώτατου μισθού που προωθείται ήδη
από την ETUC και άλλα συνδικάτα και οργανώσεις.

Συμπέρασμα:
Ο κατώτατος εθνικός μισθός πρέπει να αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την Κύπρο
και ειδικά για τα συνδικάτα. Η υιοθέτηση του
θα ενισχύσει σημαντικά την ζήτηση και την
ανάπτυξη και θα στηρίξει δεκάδες χιλιάδες
εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονται με μισθούς
πολύ πιο κάτω από το διάταγμα του κατώτατου μισθού που καλύπτει συγκεκριμένα επαγγέλματα.
Η εισαγωγή του κατώτατου εθνικού μισθού θα
αναχαιτίσει την φτώχεια και θα περιορίσει την
εκμετάλλευση πολλών εργαζομένων. Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει περισσότερο τις
αδύνατες οικονομικές ομάδες και τα τελευταία
δύο χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό
των μισθών που είναι κάτω από το όριο της
φτώχειας και αυτό αναδεικνύει περισσότερο
την ανάγκη για εισαγωγή εθνικού κατώτατου
μισθού.
Ο εθνικός κατώτατος μισθός είναι απαραίτητη
προϋπόθεση και για την εφαρμογή ενός Ευρω-

Η απουσία ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους
στον τόπο μας ενισχύει την ανάγκη να συμφωνηθεί το συντομότερο δυνατό κατώτατος εθνικός μισθός για να προστατευτούν οι εργαζόμενοι με χαμηλούς μισθούς, και ιδιαίτερα οι νέοι.
Εάν πρωτοστατήσουμε με σειρά μέτρων και
εκστρατειών για να εφαρμοστεί εθνικός κατώτατος μισθός αυτό θα ενισχύσει την εικόνα και
αξιοπιστία μας, ιδαίτερα ανάμεσα στις ευάλωτες ομάδες όπου δεν εκπροσωπούνται σήμερα από τα συνδικάτα, και αυτό θα έχει θετικό
αντίκτυπο στην οργανωτική ανάκαμψη βελτιώνοντας την ισορροπία δυνάμεων στην
αγορά εργασίας.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα θα πρέπει άμεσα
να αναλάβει δράση και εκστρατείες και να
πρωτοστατήσει για την εισαγωγή εθνικού
κατώτατου μισθού όπως έχουμε πράξει και στο
παρελθόν για όλα τα σημαντικά κοινωνικά
ζητήματα εμπεδώνοντας έτσι στην κοινωνία
την αντίληψη ότι νοιαζόμαστε για όλη την
εργατική τάξη και όχι μόνο για τα οργανωμένα
μας μέλη.
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Τ

Δυσκινησία στην εφαρμογή
της νομοθεσίας για
τη σεξουαλική παρενόχληση

ο 90% των γυναικών, που έχουν υποστεί σεξουαλική
παρενόχληση στο χώρο εργασίας τους, σιωπούν και δεν
το αναφέρουν σημειώνει η υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου. Η Ζ. Αιμιλιανίδου απηύθυνε χαιρετισμό σε συνέντευξη Τύπου της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής, τον οποίο ανέγνωσε ο
διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Ανδρέας
Μυλωνάς. Εκεί ανέφερε ότι οι λόγοι που σιωπούν είναι ότι
δεν θέλουν να διακινδυνεύσουν τις θέσεις τους ή να στρέψουν τα φώτα της δημοσιότητας επάνω τους. Σύμφωνα με
την Υπουργό, η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί, ιδιαίτερα στο χώρο της εργασίας μια σχετικά συχνή προσβολή σε
βάρος των εργαζομένων και κυρίως των γυναικών, οι οποίες αφενός υφίστανται μία άνιση μεταχείριση και, αφετέρου,
αποσιωπούν το γεγονός, φοβούμενες κυρίως το διασυρμό
και την κοινωνική κατακραυγή, αλλά και την επιδείνωση
των εργασιακών τους συνθηκών.

• Η Επιτροπή Ισότητας
κάλεσε την Κυβέρνηση
να υιοθετήσει κώδικα
πρόληψης

EΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η Ζ. Αιμιλιανίδου υπογραμμίσε ότι το σημαντικότερο
αποτρεπτικό μέτρο εναντίον
της σεξουαλικής παρενόχλησης είναι η εκπαίδευση ολόκληρου του προσωπικού σε
όλα τα τμήματα και σε όλα τα επίπεδα για το τι αποτελεί
απαράδεκτη συμπεριφορά. «Ο εργοδότης, μόλις περιέλθει
σε γνώση του η σεξουαλική παρενόχληση ή οι συνέπειες της,
καλείται να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο για την παύση ή μη
επανάληψη τους, καθώς και για την άρση των συνεπειών
τους. Σε αντίθετη περίπτωση είναι συνυπεύθυνος εξ ολοκλήρου με το πρόσωπο που είναι αρμόδιο ή υπεύθυνο διάπραξης της απαγορευμένης πράξης. Ο εργοδότης θα υποστεί τις αστικές συνέπειες περί αποζημιώσεων είτε γνωρίζει είτε όχι τη διάπραξη των ενεργειών, είτε τις ενέκρινε είτε
όχι, είτε τις ενθάρρυνε είτε όχι, είτε πραγματοποιήθηκαν
από τον ίδιο είτε από κάποιον εργαζόμενό του, διευθυντικό
του στέλεχος, εκπαιδευόμενο του κ.λπ.», ανέφερε. Η Υπουργός συνεχάρη το Ινστιτούτο Νευρολογίας που έχει υιοθετήσει κώδικα πρόληψης και αντιμετώπισης της σεξουαλικής
παρενόχλησης και υλοποιεί σχεδιασμό για ορισμό λειτουργού ισότητας και εκπαίδευση του προσωπικού Ο αναπληρωτής γενικός εκτελεστικός ιατρικός διευθυντής του Ινστιτούτου Νευρολογίας, Λεωνίδας Φυλακτού, είπε ότι το Ινστιτούτο, ως οργανισμός που προσπαθεί να εναρμονίζεται με
τις κρατικές νομοθεσίες, προχώρησε στην υλοποίηση τριών
μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων σεξουαλικής παρενόχλησης, με απώτερο πάντα σκοπό του, την
αποτροπή τέτοιων κρουσμάτων. Τα τρία μέτρα είναι η
δημιουργία και υιοθέτηση του κώδικα πρόληψης, η κατάρτιση του προσωπικού και ο ορισμός ατόμου ως ερευνώντα
λειτουργό για την εξέταση τέτοιων υποθέσεων. Δυσκινησία
εναρμόνισης από τους εργοδότες Από πλευράς της, η πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση,
Αργεντούλα Ιωάννου, είπε ότι η Επιτροπή έχει εισηγηθεί την
ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας σε
όλες τις δημόσιες πολιτικές μέσα από το
νέο εθνικό σχέδιο δράσης που ετοιμάζεται.
Η Επιτροπή έχει απευθυνθεί σε εργοδότες
στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα καλώντας
τους να πάρουν μέτρα για την προστασία
των εργαζομένων, να υιοθετήσουν Κώδικα
για αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης σύμφωνα με τον νόμο αλλά όπως
αποκάλυψε η Αργεντούλλα Ιωάννου έχει
αντιμετωπίσει τεράστια δυσκινησία από
πλευράς των εργοδοτών να προσαρμοστούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της
νομοθεσίας και των οδηγιών της ΕΕ. Αυτό
ισχύει, είπε, για ολόκληρο τον ιδιωτικό και
ημιδημόσιο τομέα, τις τράπεζες και τις
δημόσιες εταιρείες, αλλά και την ίδια την
Κυβέρνηση, ως τον μεγαλύτερο εργοδότη
του τόπου, «πράγμα απαράδεκτο, αφού ως
ο μεγαλύτερος εργοδότης και ο κατά αρχήν
αρμόδιος και υπεύθυνος να καλέσει τον ιδιωτικό τομέα σε
συμμόρφωση, όφειλε να δίνει το παράδειγμα για το επίπεδο
προστασίας των εργαζομένων σύμφωνα με τον νόμο».

5

Διακρατικό συνέδριο ΓΣΕΕ / ΙΝΕ στη Αθήνα

Έλλειμμα δημοκρατίας η απουσία γυναικών
από τα κέντρα λήψης αποφάσεων

Η

ενδυνάμωση και η ενίσχυση
της γυναικείας συμμετοχής
στα συνδικάτα αποτελεί τον
ακρογωνιαίο λίθο για μια δημοκρατική κοινωνία που επιθυμεί
να ευημερεί στη βάση ολοκληρωμένων αποφάσεων που λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των
πολιτών ανδρών και γυναικών.
Η σαφέστατη αυτή τοποθέτηση
επισημάνθηκε στο πλαίσιο διακρατικού συνεδρίου που διοργάνωναν από κοινού η Κεντρική
Δομή Ισότητας και το ΙΝΕ της
ΓΣΕΕ την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στα γραφεία της ΓΣΕΕ
στην Αθήνα.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου χαιρετισμούς απηυθυναν ο πρόε-

δρος και ο γενικός γραμματέας
της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος και Νικόλαος Κιουτσούκης
οι
οποίοι
αναφέρθηκαν
στην
προσπάθεια της
συνδικαλιστικής οργάνωσης
να
εμπλακούν
περισσότερες
γυναίκες στα
κέντρα λήψης
αποφάσεων
ενώ μίλησαν
για τα ισχυρά
στερεότυπα
που τις αφήνουν μακριά
από την ενεργ ό τ ε ρ η
εμπλοκή τους στην αγορά εργασίας.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι χαιρετισμοί της Κατε-

ρίνας Μπουγιούκου ,γραμματέας γυναικών ΓΣΕΕ καθώς και της
Νατάσας Μπέτζιου του ΙΝΕ
ΓΣΕΕ οι οποίες αναφέρθηκαν
στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε σχέση με τα
ζητήματα φροντίδας των παιδιών αλλά και με άλλους παράγοντες όπως η συμβολή του
συζύγου στις καθημερινές υποχρεώσεις που αποτελεί καταλυτικό παράγοντα στην απόφαση
μιας εργαζόμενης να εμπλακεί

εργαζόμενους γονείς αποτελεί
τροχοπέδη στις γυναίκες που
επιθυμούν να εμπλακούν ενεργότερα στην αγορά εργασίας.
Παρά την πρόοδο που διαχρονικά επιτεύχθηκε στα ζητήματα
ισότητας τα ισχυρά στερεότυπα
αναθέτουν την φροντίδα των
παιδιών και των εξαρτημένων
γονέων στην αποκλειστική
σφαίρα της εργαζόμενης μητέρας. Και πρόσθεσε:
Ας αναλάβουμε και οι γυναίκες

√ Έφθασε η ώρα που το συνδικαλιστικό Κίνημα θα
πρέπει πρώτο να τραβήξει το κουπί και να
θρυμματίσει τα γυάλινα τείχη

ενεργά στα κέντρα λήψης αποφάσεων ενός οργανισμού ή μιας
επιχείρησης.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου η
Νομική Σύμβουλος της ΓΣΕΕ και η
επιστημονική συνεργάτης του
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ παρουσίασαν μελέτη
για τη συμμετοχή των γυναικών
στα συνδικαλιστικά όργανα της
ΓΣΕΕ και επεσήμαναν πως από
την ανάλυση της μελέτης εξήχθηκε το συμπέρασμα ότι στις
επαρχίες όπου επικρατεί η αντίληψη πως τα στερεότυπα είναι
ισχυρότερα υπάρχει ενεργότερη
και δυναμικότερη εμπλοκή των
γυναικών στα κέντρα λήψης
αποφάσεων.΄
Στο συνέδριο δεκάλεπτη παρέμβαση έκανε η γραμματέας του
Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ Δέσποινα Ησαϊα η
οποία επεσήμανε πως στην
Κύπρο η ελλιπής στήριξη του
κράτους πρόνοιας προς τους

το δικό μας μερίδιο ευθύνης που
μας αναλογεί και ας ανασυνταχθούμε για να σπάσουμε τα στερεότυπα αλλά με μια σαφέστατη παραίνεση. Ας μην μετατραπούμε σε Καλλιπάτειρες απλά
για να εισερχόμαστε σε έναν
ανδροκρατούμενο συνδικαλιστικό στίβο για να παρακολουθούμε αυτούς που αγωνίζονται
αλλά να γίνουμε μέρος της διαδικασίας.
Έφθασε ο καιρός που το συνδικαλιστικό κίνημα θα πρέπει
πρώτο να τραβήξει κουπί και να
θρυμματίσει με δύναμη τα
γυάλινα τείχη που εμποδίζουν
τις γυναίκες να στεφτούν ως
Ολυμπιονίκες σε αντιπαραβολή
με την αρχαία Ελλάδα που έριχναν τα τείχη για να τους υποδεχτούν. Τότε μόνο θα αισθανόμαστε
υπερήφανοι όταν
κατορθώσουμε να περάσει το
μήνυμα πως ελλιπής συμμετοχή
αποτελεί έλλειμμα δημοκρατίας.
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Οι επαγγελματικές ασθένειες με αιχμή το εργασιακό άγχος υπονομεύουν
την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή
ΜΕΡΟΣ Α

Σ

τη σημερινή εποχή της
παγκοσμιοποιούμενης
οικονομίας και του αδυσώπητου ανταγωνισμού η εργασία
επηρεάζει περισσότερο από
ποτέ την ψυχική και σωματική
μας υγεία, άλλοτε σε μικρότερο
και άλλοτε σε μεγαλύτερο
βαθμό, ανάλογα με το είδος
της. Η σχέση της υγείας με την
εργασία γίνεται αντικείμενο
μελέτης από πολύ παλιά. O
Ιπποκράτης περιγράφει με
λεπτομέρειες τη μολυβδίαση,
που εμφανιζόταν στους σκλάβους των ορυχείων, και ασχολήθηκε με τις ασθένειες των
ναυτικών. Από τον Ηρόδοτο
γνωρίζουμε ότι για τους εργάτες που ασχολήθηκαν με την
κατασκευή των πυραμίδων
υπήρχαν ειδικοί γιατροί και
ειδική διατροφή. Εύκολα,
άλλωστε, μπορεί κανείς να
κατανοήσει ότι η κατασκευή
τους ήταν μια εξουθενωτική,
δύσκολη και επικίνδυνη εργασία. Εκείνη την εποχή, μάλιστα,
διαπιστώθηκε ότι οι μονότονες
χειρωνακτικές εργασίες, οι
επαναλαμβανόμενες κινήσεις,
η εργασία σε αντίξοες καιρικές
συνθήκες, καθώς και η επιβάρυνση των μυών και του σκελετού από την καθημερινή «άρση
βαρών» είναι στενά συνυφασμένες με την εμφάνιση ασθενειών. Από τότε μέχρι σήμερα
έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια

και παρά την εξάλειψη των
εφιαλτικών συνθηκών εργασίας των περασμένων αιώνων,
τουλάχιστον στις ανεπτυγμένες χώρες, η εργασία συνεχίζει
να επιδρά στην υγεία μας με
πολλούς τρόπους. Μπορεί να
επιβαρύνει φυσιολογικές λειτουργίες, να επιδεινώσει
υπάρχουσες
παθολογικές
καταστάσεις ή να προκαλέσει
σοβαρές βλάβες στον οργανισμό μας.
Κυρίαρχο θέμα της φετεινής
Εβδομάδας Ασφάλεις και Υγείας στην Εργασία, οι εκδηλώσεις της οποίας πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ευρώπη την
περασμένη εβδομάδα, ήταν το
επαγγελματικό άγχος το οποίο
σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία πλήττει ένα
στους τέσσερις εργαζόμενους.
Μάλιστα , όπως τονίζεται, το
60 % των χαμένων εργατοωρών
στην Ευρωπαική οικονομία
οφείλεται στο εργασιακό
άγχος.

επαγγελματικούς κινδύνους
φυσικού, χημικού, βιολογικού
και ψυχοκοινωνικού χαρακτήρα.
Όταν η συχνότητα με την
οποία εμφανίζεται μια ασθένεια σε μια ομάδα πληθυσμού
με την ίδια επαγγελματικήεργασιακή
δραστηριότητα
είναι μεγάλη, τότε η συγκεκριμένη ασθένεια καταγράφεται
ως επαγγελματική. Oι επαγγελματικές ασθένειες εκδηλώνονται λόγω της συστηματικής
έκθεσης των εργαζομένων σε
διάφορους βλαπτικούς παράγοντες που σχετίζονται με το
αντικείμενο, τις συνθήκες και
τον τόπο εργασίας. Τα πιο
συχνά επαγγελματικά νοσήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι οι μυοσκελετικές παθήσεις, το άσθμα, οι αλλεργίες

• Ευθύνη των εργοδοτών και
του κράτους η υιοθέτηση
πολιτικών πρόληψης
και αντιμετώπισης

Oι ειδικοί εκτιμούν ότι είναι
άκρως απαραίτητο να υπάρξει
και στην Ελλάδα μέριμνα σε
ό,τι αφορά τις επαγγελματικές
ασθένειες, να διαμορφωθεί ένα
αποτελεσματικό
σύστημα
ασφάλισης από τον επαγγελματικό κίνδυνο, που να εστιά-

Άγχος εξαιτίας πολλών
e-mail

Η

εποχή που διαβάζαμε με
την ησυχία μας την επαγγελματική αλληλογραφία και
αποφασίζαμε μετά από μία ή
και περισσότερες ημέρες αν
θα απαντούσαμε ή όχι έχει
περάσει. Σήμερα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ο αποστολέας αναμένει άμεση
απάντηση και δράση και
αυτός είναι ένας ακόμα λόγος
να μας στρεσάρει. Περισσότεροι από ένας στους τρεις
εργαζόμενους αισθάνονται
στρεσαρισμένοι από τον
καταιγισμό των e-mail που
λαμβάνουν στο γραφείο και
την ανάγκη να απαντήσουν
αμέσως. Αυτό έδειξε μελέτη
που έγινε από επιστήμονες
στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης και του Πέισλι. Σύμφωνα με την έρευνα, πολλοί
εργαζόμενοι ελέγχουν το email τους έως και 40 φορές
την ώρα. Και σε περίπτωση
που αγνοήσουν κάποιο email, το πιθανότερο είναι να
λάβουν ένα δεύτερο που θα
τους στρεσάρει ακόμα περισσότερο, καθώς θα τους υπενθυμίζει το πρώτο και θα
απαιτεί άμεση απάντηση.

Ωστόσο, στη χώρα μας δεν
υπάρχει ουσιαστικά η διαδικασία διάγνωσης, αναγνώρισης
και καταγραφής των επαγγελματικών νόσων από τους
ασφαλιστικούς φορείς. Πολλοί
υποφέρουμε από πόνους στον
αυχένα, στη μέση, προβλήματα
στην όραση, εξασθένηση του
ανοσοποιητικού συστήματος,
αλλεργίες, δερματικές παθήσεις, πνευμονοπάθειες, όλα
αυτά όμως είναι προβλήματα
που περνούν ως απλές νόσοι,
χωρίς να υπάρχουν ελεγκτικοί
μηχανισμοί που να τις πιστοποιούν ως επαγγελματικές
ασθένειες.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
• Περισσότεροι από 1 στους 4
εργαζομένους στην Ευρωπαϊκή
Ένωση υποφέρουν από εργασιακό άγχος.
• Κάθε χρόνο περίπου 142.000
Ευρωπαίοι χάνουν τη ζωή τους
από επαγγελματικές ασθένειες
και αιτίες που σχετίζονται με
αυτές.
• Έως και το 1/3 αυτών των
θανάτων αποδίδεται σε επικίνδυνες ουσίες στο χώρο
εργασίας.
• Το 1/3 των ευρωπαίων εργαζομένων, πάνω δηλαδή από 60
εκατομμύρια άτομα, είναι εκτεθειμένοι σε ιδιαίτερα υψηλά
επίπεδα θορύβου.
• Oι εργαζόμενοι ηλικίας 1824 ετών έχουν τουλάχιστον
50% περισσότερες πιθανότητες
να αρωστήσουν ή να τραυματιστούν στο χώρο εργασίας.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Σήμερα εκτιμάται ότι ένα
ποσοστό 40-50% του παγκόσμιου πληθυσμού εκτίθεται σε

και οι ψυχοσωματικές επιπτώσεις του λεγόμενου mobbing (η
ηθική παρενόχληση στους
χώρους εργασίας). Όλο και πιο
συχνά, επίσης, νέες έρευνες
χαρακτηρίζουν διάφορες μορφές καρκίνου ως επαγγελματικά νοσήματα, επειδή αποδίδονται σε αιτίες που συνδέονται
έμμεσα ή άμεσα με το εργασιακό περιβάλλον. Oι πιο συνήθεις
επαγγελματικοί καρκίνοι εκτιμάται ότι είναι ο καρκίνος των
πνευμόνων, της ουροδόχου
κύστης, του δέρματος και των
οστών.
Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια τα αυξημένα ψυχολογικά
προβλήματα και το στρες
στους εργασιακούς χώρους,
εκτός των άμεσων συνεπειών,
ενοχοποιούνται και για μελλοντικές σημαντικές βλάβες στην
υγεία, όπως εγκεφαλικά και
καρδιακά επεισόδια. Σύμφωνα
με στοιχεία του Ευρωπαϊκού
Oργανισμού για την Ασφάλεια
και την Υγεία στην Εργασία
(OSHA), περίπου 142.000
ευρωπαίοι εργαζόμενοι πεθαίνουν κάθε χρόνο από αιτίες
που σχετίζονται με επαγγελματικές ασθένειες.

ζει στην πρόληψη, στην αποκατάσταση, αν αυτή είναι
δυνατή, καθώς και στη δίκαιη
αποζημίωση των παθόντων σε
περίπτωση που η πρόληψη δεν
ήταν αποτελεσματική.
Αποκαλυπτικές στατιστικές
Σύμφωνα με στοιχεία της
Eurostat, στην Ευρώπη των 15
καταγράφηκαν:
• 2.475.329 περιστατικά μυοσκελετικών παθήσεων.
• 846.310 εκδηλώσεις άγχους,
στρες και κατάθλιψης.
• 354.954 αναπνευστικές διαταραχές.
• 193.124 καρδιαγγειακά
συμπτώματα.
• 118.052 δερματικές παθήσεις.
• 125.166 διαταραχές στην
ακοή. Όλα αυτά τα προβλήματα αποδίδονται σε επαγγελματικές αιτίες.
(Το β’ μέρος στην προσεχή
έκδοση)

ΤΙ ΚΛΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τι κοινό έχουν οι οδηγοί, οι σερβιτόροι και οι αστυνομικοί;
Παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό καρδιαγγειακών νοσημάτων.
Έρευνα στη Δανία έδειξε ότι πρόκειται για τα πιο ευάλωτα
επαγγέλματα στο εργασιακό άγχος.
Την υγεία των εργαζομένων μπορεί να επηρεάσει ένα πλήθος
παραγόντων (χημικοί, φυσικοί, βιολογικοί, εργονομικοί, ψυχολογικοί και κοινωνικοί). Oι ειδικοί έχουν προσδιορίσει περίπου
100.000 χημικές ουσίες, 50 φυσικούς παράγοντες, 200 βιολογικούς, 20 αντεδεικνυόμενες εργονομικές συνθήκες εργασίας,
καθώς και σημαντικό αριθμό επιβαρύνσεων που συνδέονται με
ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα:
1. Χημικές ουσίες
Στο εμπόριο και τη βιομηχανία χρησιμοποιούνται περίπου
100.000 χημικές ουσίες. Γνωρίζουμε τη δράση μόνο ενός πολύ
μικρού ποσοστού (περίπου 2-3%) από αυτές. Κάθε χρόνο, επίσης, στις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο
και στη βιομηχανία προστίθενται μερικές εκατοντάδες νέες. Η
βλαπτική τους δράση είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, αφού οι
επιπτώσεις τους γίνονται εμφανείς μετά από μεγάλα χρονικά
διαστήματα. Το γεγονός, επίσης, ότι πολλοί εργαζόμενοι δεν
εκτίθενται μόνο σε μία από αυτές, αλλά σε περισσότερες, κάνει
ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, καθώς αγνοούμε τα πιθανά
αποτελέσματα της συνδυασμένης έκθεσης σε αυτές τις χημικές
ουσίες. Οι ειδικοί ωστόσο εκτιμούν ότι η έκθεση των εργαζομένων σε μια σειρά από καρκινογόνους ουσίες βλάπτει σοβαρά
την υγεία και προκαλεί μερικές φορές ακόμα και το θάνατο.
Πολλοί θάνατοι οφείλονται στον καρκίνο του πνεύμονα, τη λευχαιμία και το μεσοθηλίωμα.
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ο «ΟΧΙ» του 1940 είναι το
μέγιστο κατόρθωμα της
ενότητας και αποφασιστικότητας των Ελλήνων για συνεχή
αντίσταση ενάντια στο άδικο.
Είναι μείζον ιστορικός σταθμός της Ελλάδας αλλά και ολόκληρης τςη ανθρωπότητας
που θα συμβολίζει αιώνια την
πάλη για την αρετή και τα
ανθρώπινα δικαιώματα. Η 28η
Οκτωβρίου θα παραμείνει
εσαεί ζωοδότρα δύναμη στην
διαδρομή
του Ελληνικού
Έθνους.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΟ ΟΧΙ ΤΟΥ 1940 ΑΣΒΕΣΤΟΣ
ΦΑΡΟΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ανενδοίαστος να εκπληρώσει
ακέραια το ηθικό χρέος του ως
λαός προικισμένος με τα πρωτοτόκια της ελευθερίας, να
προασπιστεί δηλαδή την εθνική ελευθερία του μέχρις εσχάτων και παράλληλα την πολιτική ελευθερία όλων των λαών
της οικουμένης.

Το βαθύ νόημα της 28ης Οκτωβρίου έχει τρεις βασικές παράμετρους.
1. Έχει ιστορική αξία γιατί
υπενθυμίζει στις νεώτερες
γενιές, τις ηρωικές πράξεις και
θυσίες του λαού μας, αποτελώντας βασικό στοιχείο αυτογνωσίας των Ελλήνων.
2. Έχει διδακτική και παιδευτική αξία γιατί σε μια εποχή
απαξίωσης όλων των αξιών
υπενθυμίζει το μεγαλείο της
θυσίας για το κοινό συμφέρον,
την πίστη σε ιδανικά(ελευθερία, δημοκρατία) και την αξία
της αντίστασης σε κάθε απάνθρωπη πράξη.
3. Έχει πολιτική αξία γιατί
σηματοδότησε την καταστροφή του ναζισμού-φασισμού,
απαλλάσσοντας σε μεγάλο
βαθμό την ανθρωπότητα από
νέες θηριωδίες.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Μετά την τραγωδία της Μικρασίας και την υπογραφή της
συνθήκης της Λωζάνης τον
Ιούλιο του 1923, η βαθύτατα
τραυματισμένη Ελλάδα επικέντρωσε την δραστηριότητα της
στην ανασυγκρότηση του κράτους και ανόρθωση της χώρας
εκ των ερειπίων.
Στις 25 Οκτωβρίου του 1936,
έχει δημιουργηθεί ο Φασιστικός
Άξων Βερολίνου – Ρώμης, ο
οποίος χρησιμοποιώντας την
απειλή της πολεμικής ισχύος,
με υποσχέσεις πλουσίων εδαφικών ανταλλαγμάτων, επηρέασε το φρόνημα πολλών
Ευρωπαϊκών κρατών όπως
Ουγγαρίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, κ.λπ.
Η φασιστική Ιταλία προς επί-

Ο συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Δαβάκης, διοικητής του
αποσπάσματος Πίνδου
κατά τις πρώτες κρίσιμες
ώρες της ιταλικής επίθεσης.
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τευξη των επιδιώξεών της
κατέλαβε την 7ην Απριλίου του
1939 την Αλβανία, και την
10ην Ιουνίου του 1940 κήρυξε
τον πόλεμο κατά της Αγγλίας.
Από τότε αρχίζει και την προσπάθεια εξεύρεσης δικαιολογιών και αφορμών για επίθεση
εναντίον της Ελλάδος.
Οι προκλήσεις της φασιστικής
Ιταλίας έγιναν πιο συχνές. Τα
Ιταλικά αεροσκάφη παραβιάζουν σχεδόν καθημερινά τον
ελληνικό εναέριο χώρο. Αποκορύφωμα αυτών ήτο, ο άνανδρος τορπιλισμός από Ιταλικό
υποβρύχιο την 15η Αυγούστου
του 1940, του εύδρομου
«ΕΛΛΗ», το οποίο ευρίσκετο
στον όρμο της νήσου ΤΗΝΟΥ
προς απόδοση τιμών λόγω της
επετείου της Εορτής της Θεομήτορος.
Το Φθινόπωρο του 1940, η
προοπτική της Ιστορίας, ήταν
όσο ποτέ άλλοτε σκοτεινή. Οι
λαοί της Ευρώπης είχαν υποδουλωθεί ή ήσαν έτοιμοι να
υποκύψουν στο φασιστικό
ξίφος.
Η Γερμανία σάρωνε τα σύνορα
των ηπειρωτικών επικρατειών,
προχωρούσε στην κοσμοϊστορική εγκαθίδρυση καινούργιας
εποχής, σφραγισμένης από το
μεγαλείο του Γερμανικού λαού
και του εμπνευσμένου σχιζοφρενούς αρχηγού του.
Στην ζοφερότατη αυτή ατμόσφαιρα της Ιστορίας σήμανε η
ώρα της μεγάλης δοκιμασίας
του ελληνικού λαού.
Την 3η πρωϊνή ώρα της 28ης
Οκτωβρίου, το τελεσίγραφο
που προσεκόμισε ο πρέσβης
της
φασιστικής
Ιταλίας
ΓΚΡΑΤΣΙ, επισκεφθείς τον πρωθυπουργό της Ελλάδος Ιωάννη
Μεταξά εις την οικία του, ήταν
λιτό και ξεκάθαρο, η φασιστική Ιταλία ζητεί «Γην και
Ύδωρ», τότε ο πρωθυπουργός
απήντησε ΟΧΙ εκφράζοντας
απόλυτα την αταλάντευτη
βούληση του Ελληνικού λαού,
σύμφωνα με τις υπαγορεύσεις
της ηθικής κληρονομιάς, μεστή
από ηρωϊκές αρνήσεις υποταγής.

Και όμως, αντίκρυ στην απρόκλητη επιδρομή του εχθρού,
σφυρηλατήθηκε ακαριαία η
εθνική ομοψυχία των Ελλήνων.
Αποδείχθηκε τότε ο Ελληνικός
λαός ηθικά βαθύπλουτος και
πολιτικά υπερώριμος, φάνηκε

Η επίθεση των Ιταλικών στρατευμάτων άρχισε την αυγή της
28ης Οκτωβρίου 1940 σε δύο
μέτωπα, ΗΠΕΙΡΟΥ και ΠΙΝΔΟΥ.
Σχέδιο των Ιταλών ήταν να
ξεχυθούν στην πεδιάδα της
Θεσσαλίας μέχρι το Αιγαίο, να
αποκόψουν την Ελλάδα στα
δύο και έτσι να ματαιώσουν
την Γενική Επιστράτευσή της.
Το Ελληνικό σχέδιο προέβλεπε
αρχικά άμυνα επί των παραμεθορίων οχυρωμένων περιοχών
και στην συνέχεια μετά την
ολοκλήρωση της Γενικής Επι-

ΤΟ ΠΕΛΩΡΙΟ ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΑΥΜΑ
Το θαύμα έγινε, το Ελληνικό Σχέδιο επιχειρήσεων επέτυχε, και
από τις 14 Νοεμβρίου 1940 άρχισε η προέλαση του Ελληνικού
Στρατού ο οποίος κατόρθωσε μέχρι τα μέσα Μαρτίου 1941 να
φθάσει βαθιά μέσα στην Βόρειο Ήπειρο και να καταλάβει
περιοχές, σφραγισμένες με την παρουσία Ελλήνων από αιώνες. Η νίκη έστεψε τα Ελληνικά όπλα στον πολυαίματο αλλά
δίκαιο αγώνα των Ελλήνων. Ο Ελληνικός λαός ανέπνευσε και
μαζί του ανέπνευσαν οι λαοί και των άλλων χωρών της Ευρώπης.
Ενώ, είχε παύσει να μαίνεται η θύελλα του πολέμου στην
Βόρεια Ήπειρο, άλλα σύννεφα συσσωρεύονται πυκνά στον
ελληνικό ουρανό και προμηνύουν την έκσπαση νέας καταιγίδας.
Η απρόβλεπτη για τον Άξονα εξέλιξη του Ελληνο-Ιταλικού
πολέμου, απετέλεσε μεγάλο εμπόδιο στην πραγματοποίηση
της αποφάσεως του ΧΙΤΛΕΡ για να εκστρατεύσει κατά της
Σοβιετικής Ενώσεως. Έτσι,
αποφασίστηκε η ταυτόχρονη
επίθεση των Γερμανών από το
έδαφος της Συμμάχου των,
Βουλγαρίας εναντίον της Ελλάδος και της Γιουγκοσλαβίας.

στρατεύσεως την έναρξη επιθετικών επιχειρήσεων.

ΒΑΡΥΤΑΤΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ
ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Γιορτάζοντας σήμερα την επέτειο της εποποιίας του ’40, ας
αποτίσουμε ελάχιστο φόρο
τιμής και ευγνωμοσύνης στους
νεκρούς ήρωες πατριώτες μας.
Η θυσία τους ας γίνει κάποτε
για εμάς χρέος ενότητας και
προσήλωσης στα ιδανικά της
Ελευθερίας και της Δημοκρατίας.
Βαρύτατες οι υποχρεώσεις μας
ως Έλληνες έναντι αυτής της
ανεκτίμητης Εθνικής κληρονομιάς. Ιδιαίτερα μέσα στη δίνη
της κρίσης και της ανέχειας
που μαστίζει σήμερα Κύπρο
και Ελλάδα η οικονομικά κατακρεουργημένη νέα γενιά, έχει
υπέρτατο χρέος να ενστερνισθεί τα διδάγματα της εποποιίας του ’40, και συνειδητοποιώντας ότι μόνο με την Εθνική ενότητα, την Ιστορική μνήμη
του λαού μας,την προσήλωση
στο δημοκρατικό πολίτευμα
και την προσκόλληση στα ιδανικά της Ελληνικής παιδείας θα
απελευθερώσουμε την ημικατεχόμενη μας πατρίδα.

Η επίθεση της 12ης Γερμανικής
Στρατιάς εναντίον της Ελλάδος
άρχισε την 05:15 ώρα, της 6ης
Απριλίου του 1941, χωρίς ούτε
καν να τηρηθούν οι συνήθεις
διπλωματικές διαδικασίες.
Τα Ελληνικά Στρατεύματα της
Ε/Β μεθορίου προέβαλλαν πείσμονα αντίσταση, παρά την
συντριπτική υπεροχή των Γερμανών, αναγκασθέντα την 9η
Απριλίου να συνθηκολογήσουν
όταν έγινε πλέον η διάσπαση του Γιουγκοσλαβικού μετώπου
και τα Γερμανικά στρατεύματα δια της κοιλάδας του Αξιού
ποταμού εισήρχοντο εις την Θεσσαλονίκη.
Η κατάληψη της Ελλάδας από τα Γερμανικά στρατεύματα ολοκληρώθηκε την 31η Μαΐου του 1941 με την κατάληψη και της
νήσου Κρήτης.
Βαρύτατο ήταν το τίμημα του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου και
της Γερμανικής εισβολής τα έτη 1940-1941. Ο πόλεμος αυτός
στοίχισε την ζωή και τον ακρωτηριασμό χιλιάδων Ελλήνων
Πατριωτών.
Ελέχθησαν πολλά Ηρωικά και διθυραμβικά για την Ελλάδα
από τους τότε ισχυρούς του κόσμου (ΧΙΤΛΕΡ ΤΣΟΡΤΣΙΛ – ΝΤΕ
ΓΚΟΛ – ΡΟΥΣΒΕΛΤ – Ρ.Σ. ΜΟΣΧΑΣ κ.λπ.). Αλλά δυστυχώς ότι ο
Έλλην Μαχητής κέρδισε διαχρονικά στο πεδίο της Μάχης
χάθηκαν στις πολιτικές τράπεζες των Διαπραγματεύσεων.

Η 28η Οκτωβρίου
Πολεμούν στην Αλβανία
όλοι για τη Λευτεριά,
η Ελλάδα η αιωνία
δε θα μείνει στη σκλαβιά.
Όλους τώρα μας ενώνει
η Πατρίδα μας, παιδιά,
την Ελλάδα στεφανώνει
πάλι η δόξα η παλιά.
Δόξα στην Ελλάδα,
δόξα στ’ αθάνατα παιδιά,
που ’δώσαν τη ζωή τους
για την Ελευθεριά
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1944 -2014: 70 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΜΕΤΩΠΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Ο

συνδικαλισμός στην Κύπρο έκανε τα
πρώτα ουσιαστικά του βήματα την
περίοδο 1932- 1936 με την εμφάνιση
των πρώτων απεργιακών κινητοποιήσεων που κορυφώθηκαν το 1933 με τις
μεγάλες απεργίες των οικοδόμων και των
ραπτεργατών, οι οποίοι διεκδικούσαν
μισθολογικές αυξήσεις και καλύτερα
ωράρια εργασίας.
Για πρώτη φορά η καρδιά του ελεύθερου
και ανεξάρτητου συνδικαλισμού χτύπησε
στη Λεμεσό με πρωτεργάτες το νεαρό τότε
δικηγόρο Χριστόδουλο Μιχαηλίδη και τον
Κώστα Δημητρίου ο οποίος διετέλεσε
πρώτος γενικός γραμματέας της ΣΕΚ μετά
την επίσημη ίδρυση της στις 29 0κτωβρίου 1944.

1984 - 1η Συνδιάσκεψη Γυναικών ΣΕΚ.
Προσκεκλημένοι και Αντιπρόσωποι
1981- 20ο Συνέδριο ΣΕΚ. Αντιπρόσωποι στο Συνέδριο

√ Από την τυραννική αποικιοκρατία
στην Κυπριακή Δημοκρατία
Μέχρι το 1940 είχαν δημιουργηθεί 62
συντεχνίες σε παγκύπρια κλίμακα, στοιχείο που αποτύπωνε την ανάγκη αλλά και
την πρόθεση των εργαζομένων για οργάνωση και συλλογική διεκδίκηση εργατικών δικαιωμάτων.

1986 - Κηδεία Χριστόδουλου Μιχαηλίδη.
Ομιλία από Παντελάκη Διαμαντή

Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν ξεκάθαροι
και αδιαπραγμάτευτοι από την αρχή.
Διατήρηση της ανεξαρτησίας του Κινήματος, βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
και της ποιότητας ζωής των εργαζομένων και αγώνας για εθνική απελευθέρωση.
Η επίσημη αναγνώριση της ΣΕΚ από τους
Βρετανούς αποικιοκράτες ως συντεχνία
έγινε το 1951, γεγονός που επενέργησε
θετικά στην όλη δραστηριοποίηση του
κινήματος. Η δεκαετία 1950 -60 βρίσκει
τη ΣΕΚ στην προμετωπίδα του αγώνα για
απαλλαγή της Κύπρου από τον Αγγλικό
ζυγό. Η ΣΕΚ αποτέλεσε το φυτώριο των
αγωνιστών της ΕΟΚΑ και τη ραχοκοκκαλιά του θρυλικού έπους του 55-59.

1986 - 2η Συνδιάσκεψη Νεολαίας ΣΕΚ Λεμεσού. Χατζηστυλλής, Οικονόμου, Λοϊζου, Ψάλτης. Στο βήμα ο Ζ.Νικολάου

1986 - Κηδεία Χριστόδουλου Μιχαηλίδη.
Το φέρετρο του ιδρυτή της ΣΕΚ στην εκκλησία

1989 - 22ο Συνέδριο ΣΕΚ.
Ο Πρόεδρος Γ.Βασιλείου απευθύνει χαιρετισμό

Με την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960, οι διεκδικητικοί , υπεύθυνοι
κοινωνικοί κι εργατικοί αγώνες της ΣΕΚ,
σε συνδυασμό με την ανεξάρτητη πολιτική της παρέμβαση, την κατέστησαν
πρώτη συνδικαλιστική δύναμη στον
τόπο.
Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ με την ευκαιρία των
70χρονων της ΣΕΚ, παρουσιάζει σήμερα
φωτογραφικό οδοιπορικό, της περιόδου
1980 - 1990.

1990 - Επίσκεψη Πρέσβυ Ελλάδας στην ΣΕΚ.
Με τους Μ. Ιωάννου, Δ. Κιττένη

1988 - Ειρήνη και Αφοπλισμός στους Τρούλλους.
Ομιλία του Μιχαλάκη Ιωάννου

1990 - Επίσκεψη Πρέσβυ Ελλάδας στην ΣΕΚ.
Κλείτου, Καραβάς, Σαββίδης, Θεοφάνους, Επιστηθίου,
Μωυσέως, Κουμίδης, Προκοπίου

1989 - Αντικατοχική Εκδήλωση Γυναικών.
Στην κατεχόμενη Άχνα

1989 - 22ο Συνέδριο ΣΕΚ. Οι Αντιπρόσωποι
του Συνεδρίου στις κάλπες
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• Δηλώσεις εργαζόμενων γονέων στην «Εργατική Φωνή» για τις δυσκολίες της καθημερινότητας

Συνυπάρχει οικογένεια και εργασία;

Της Δέσποινας Ησαια

Ε

ργασία και μητρότητα είναι
δύο έννοιες οι οποίες αν δεν
μπορούν να συνυπάρξουν δημιουργούν πολλαπλά προβλήματα
στην καθημερινότητα των εργαζομένων γυναικών και ανδρών.
Ειδικότερα σε ένα κλάδο με τεράστιες απαιτήσεις, όπως τον
Ξενοδοχειακό, θα πρέπει να βρεις
τους τρόπους και εκείνες τις διεξόδους ώστε η εργασία να μην
επιβαρύνει τις προσωπικές και
οικογενειακές συνθήκες αλλά ούτε
και η οικογένεια να δημιουργεί
εμπόδια στη ομαλή και ενεργή
συμμετοχή των εργαζομένων
στην αγορά εργασίας.

• Είναι τόσες πολλές οι οικονομικές υποχρεώσεις που δεν
υπάρχει επιλογή για κάποιο γονέα να μην εργάζεται.
• Όταν η οικογένεια και η εργασία δεν συνδέονται αρμονικά τότε αρχίζει η γυναίκα, να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την εργασία της.
• Η κρατική στήριξη και υποστήριξη της κυπριακής οικογένειας είναι ελλιπής και λειτουργεί πολλές φορές ως τροχοπέδη στην ενεργότερη εμπλοκή της γυναίκας στην αγορά
εργασίας.
• Οι στερεότυπες αντιλήψεις που κυριαρχούν στη χώρα
μας επιφορτίζουν τη γυναίκα με περισσότερες ευθύνες σε
σχέση με το μεγάλωμα των παιδιών και όχι μόνο.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΛΙΑ ΤΣΙΡΙΠΙΛΛΗ

Η «Εργατική Φωνή» επισκέφθηκε
πρόσφατα μεγάλη Ξενοδοχειακή
μονάδα στη Λευκωσία και συνομίλησε με εργαζόμενους για την
συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας και αφουγκράστηκε τις
θέσεις και τις απόψεις των δυο
φύλων για το καίριο αυτό ζήτημα.

Προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα με τις καθημερινές πολλαπλές απαιτήσεις.
Η γυναίκα σήμερα θέλει να εργάζεται. Είναι κοινωνική της ανάγκη και οφείλουμε να προσαρμοζόμαστε
στις δυσκολίες
ΣΟΥΛΛΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Οι οικονομικές απαιτήσεις της ζωής δεν μας αφήνουν άλλη επιλογή. Ωστόσο η εργαζόμενη μητέρα
χρειάζεται περισσότερη στήριξη από το κράτος για
να μπορεί να εργάζεται απρόσκοπτα

Όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόμενοι
αναφέρθηκαν στις σοβαρές
ελλείψεις στο τομέα της κρατικής
στήριξης, επισημαίνοντας ότι
στις πλείστες περιπτώσεις οι
γονείς είτε βρίσκουν διέξοδο στις
γιαγιάδες και στους παππούδες ή
σε ιδιωτικούς σταθμούς φύλαξης
των παιδιών με αποτέλεσμα να
επωμίζεται σημαντικό κόστος το
οικογενειακό βαλάντιο. Όλοι
γνωρίζουμε τα ψηλά κόστη των
Ιδιωτικών σταθμών αλλά τι να
κάνεις, διερωτήθηκαν, όταν τα
ωράρια εργασίας των κρατικών
σταθμών δεν συνάδουν με τις
ώρες εργασίας των εργαζομένων
του Ιδιωτικού Τομέα.
Επεσήμαναν παράλληλα πως οι
επιλογές που έχουν οι εργαζόμενοι είναι περιορισμένες. Οι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης
και οι συνεχώς αυξανόμενες υποχρεώσεις δεν προσφέρουν πλέον
την επιλογή σε ένα από τους δύο
γονείς να κάθεται στο σπίτι για
να φροντίζει τα παιδιά.
Οι κοινωνικές και οικονομικές
συνθήκες άλλαξαν στο βαθμό
που δεν επιτρέπουν στους γονείς
να σκεφθούν άλλες επιλογές.
Μερικές από τις εργαζόμενες
έδωσαν έμφαση και στην κοινωνική ανάγκη της γυναίκας να
εργάζεται αν ληφθούν υπόψη και
τα υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα
που αποκτά.
Η οικογένεια επεσήμαναν είναι
μια ενιαία οντότητα στην οποία
θα πρέπει και οι δυο γονείς να
συνεισφέρουν με τρόπο δίκαιο
και αποτελεσματικό στις πολλαπλές καθημερινές υποχρεώσεις.
Ωστόσο τόνισαν υπάρχουν περιπτώσεις που τα στερεότυπα και
οι νοοτροπίες δημιουργούν πολύ
περισσότερη επιβάρυνση στις
γυναίκες εργαζόμενες.

ΕΛΕΝΑ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ
Τα στερεότυπα και οι νοοτροπίες δημιουργούν
περισσότερα προβλήματα στην εργαζόμενη μητέρα η
οποία προσπαθεί να συμφιλιώσει την οικογένεια και
εργασία
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Τα παιδιά μας έχουν την ανάγκη μας αλλά είναι διαφορετικό. Όταν είσαι μητέρα εργαζόμενη είναι
δυσκολότερο γιατί έχεις την απόλυτη ευθύνη των
παιδιών σου.
ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Η γυναικά εργαζόμενη αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες ειδικότερα όταν δεν υπάρχει βοήθεια στο σπίτι.
Και οι δύο γονείς θα πρέπει να συμβάλουν εξίσου
στην διευθέτηση των υποχρεώσεων για να μπορεί η
γυναίκα να εργάζεται χωρίς διλήμματα.
ΣΕΡΓΗΣ ΣΚΕΤΤΟΥ

√ Η γραμματέας του Τμήματος Εργαζομένων ΣΕΚ Δέσποινα Ησαϊα
και ο οργανωτικός γραμματέας του Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ
Λευκωσίας - Κερύνειας Ανδρέας Παναγή επισκέφθηκαν χώρους
δουλειάς και συνομίλησαν με εργαζόμενες για τα επαγγελματικά
τους προβλήματα με φόντο τη συμφιλίωση εργασίας - οικογένειας

Είναι απαιτητικό το επάγγελμα μας και σίγουρα
υπάρχουν δυσκολίες. Όμως οι νέοι σήμερα άνδρας
και γυναίκα επωμίζονται το ίδιο τις ευθύνες έτσι
ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις.
ΡΕΝΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
Όπως έγινε σήμερα η ζωή μας θα
πρέπει όλοι μέσα στο σπίτι να βοηθούν για να μπορούν και οι δυο γονείς
να εργάζονται.
ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΝΤΟΞΥ
Το άγχος καθημερινά είναι μεγάλο. Οι επιλογές είναι
περιορισμένες. Μετά τη δουλειά δεν μπορείς να
ξεκουραστείς γιατί υπάρχουν άλλα τόσα πράγματα
που πρέπει να κάνεις.
ΛΕΥΚΗ ΚΑΟΥΡΤΙΤΖΗ
Η καθημερινότητα δεν είναι εύκολη
αλλά όπως έγινε η ζωή μας δεν
υπάρχουν και πολλές επιλογές. Τα
μικρά παιδιά θέλουν φροντίδα αλλά
δεν υπάρχει η δυνατότητα να μην
δουλεύουμε.
ΜΥΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Χρειάζεται καθημερινός αγώνας για να αντεπεξέλθουν οι εργαζόμενοι από τις πολλαπλές υποχρεώσεις. Ειδικότερα όταν οι γυναίκες εργάζονται επωμίζονται περισσότερες ευθύνες.
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EΡΓΑΣΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πώς θα ανεβάσετε
την αυτοπεποίθησή σας;

ε χρειάζεται να έχετε φτάσει τα 80 για να σας
έχει μάθει η ζωή ένα από τα βασικότερά της
μαθήματα, που αφορά στην εικόνα που έχετε εσείς
για τον εαυτό σας.
Από νωρίς, γίνεται αντιληπτό, μέσα από τις καθημερινές μας εμπειρίες πως τις φορές που έχουμε αυτοπεποίθηση και σιγουριά, έχουμε και τη δύναμη να
κατακτήσουμε τον κόσμο, ενώ τις φορές που δεν
έχουμε καλή εικόνα για τον εαυτό μας, είμαστε ανίκανοι ακόμα και για την πιο μικρή... πολιορκία.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΧΡΥΣΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΥΑΛΟ … ΞΥΡΑΦΙ
Τ
Τα θαύματα της μνήμης

ο μυαλό μας , όπως και το υπόλοιπο σώμα μας, για να λειτουργήσει καλά και να διατηρήσει
την ενέργεια και τη ζωτικότητά του
απαιτεί Καλή διατροφή, σωστή
ανάπαυση και κατάλληλη άσκηση!’
Ακόμη και αν κάποιος είναι έξυπνος ή εξαιρετικά μορφωμένος
μπορεί να βελτιώσει και να αναπτύξει ακόμη περισσότερο τις ικανότητες και δεξιότητες του.

Μην βασίζεστε λοιπόν σε εντυπωσιακά ρούχα και
άλλα τεχνάσματα για να επιβληθείτε στους άλλους.
Αρκεί να νιώθετε καλά εσείς με τον εαυτό σας και οι
άλλοι θα ακολουθήσουν πειθήνια.

Υπάρχουν απλοί τρόποι για να
διατηρούμε ομαλή την λειτουργία
του, να τον συντηρούμε σωστά και
να ενισχύουμε τις ικανότητές του.

Η αυτοπεποίθηση άλλωστε, όπως όλα τα πράγματα,
θέλει δουλειά, και ακόμα και αν δεν γεννηθήκατε με το
«στέρνο φουσκωμένο» και τη «μύτη ψηλά», ακολουθήστε τις παρακάτω στρατηγικές, που μας
προτείνει η Huffington Post, για να νιώσετε
καλύτερα για τον εαυτό σας και θα δείτε πως
τελικά τα πράγματα είναι πολύ απλά και
ξεκάθαρα, όταν πιστεύετε πραγματικά στον
εαυτό σας και τις δυνάμεις σας.

Το μυαλό μας για να λειτουργεί
σωστά δεν απαιτεί από εμάς να
είμαστε κλεισμένοι σε μία βιβλιο-

2. Να είστε πάντα ο εαυτός σας χωρίς φόβο
Κατορθώστε να ακούτε τις γνώμες των άλλων, αλλά
χωρίς να σας επηρεάζουν. Αντιμετωπίστε τις απόψεις τους με μια διάθεση παρατηρητικότητας παρά
με άγχος να γίνετε αυτό που νομίζουν ότι είστε ή με
την έννοια να τους μεταπείσετε για κάτι.
Κάντε το πιο εύκολο από όλα, που είναι να ζείτε τη
ζωή σας όπως αρέσει σε εσάς. Φορέστε τα ρούχα που
σας εκφράζουν, διασκεδάστε με τον τρόπο που σας
ευχαριστεί και μην σπαταλάτε αδίκως ενέργεια προσπαθώντας να γίνετε αυτό που θέλουν οι άλλοι από
εσάς.
3. Αποδεχτείτε τους φόβους σας
Αναγνωρίστε τις φοβίες και τα κολλήματά σας και
ελάτε ευθέως αντιμέτωποι με αυτά. Άλλωστε, όσο
κρύβεστε από αυτά, τόσο εκείνα θα γιγαντώνονται. Η
στιγμή όμως που θα τα εντοπίσετε και καταπολεμήσετε, θα είναι και η στιγμή που θα αρχίσουν να αποδυναμώνονται εκείνα και να ενδυναμώνεστε ακόμα
περισσότερο εσείς.
4. Ξεχάστε την τελειότητα
Αποδεσμευτείτε από το άγχος της τέλειας ζωής που
έχετε στο μυαλό σας και επιτρέψτε στον εαυτό σας να
κάνει λάθη, από τα οποία θα μάθετε και θα εξελιχθείτε. Η αγωνία της τελειότητας είναι αυτό που τις
περισσότερες φορές μπλοκάρει την προσωπική μας
πρόοδο, το άγχος της αποτυχίας μετατρέπεται σε
φοβία που μας κρατάει αδρανείς και η εξέλιξη σαν
άτομα και προσωπικότητες μένει μόνο στη θεωρία
και τα λόγια. Μην ξεχνάτε πως κανείς δεν είναι τέλειος και ούτε κι εσείς.
5. Αγαπάτε τον εαυτό σας
Αγαπήστε τον εαυτό σας και μην πάψετε ποτέ να τον
εκτιμάτε για όσα καταφέρνει κάθε μέρα, πάρα τις
αντιξοότητες με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος.
Γράψτε σε μια λίστα τα προτερήματα και τις επιτυχίες σας σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής σας και
κάθε φορά κάτι σας ρίχνει τη διάθεση, διαβάζετε αυτή
τη λίστα ώστε να θυμάστε ποιός είστε και τι έχετε
καταφέρει.
Δε χρειάζεται να έχετε κερδίσει το Νόμπελ για να γεμίσει η λίστα, αφού αρκεί και το πιο μικρό κατόρθωμα,
όπως το να μαγειρέψετε ένα καλομαγειρεμένο φαγητό, για να σας κάνει να νιώσετε καλά.

Αντίθετα, τα ‘junk foods’, κέικ, μπισκότα και trans λιπαρά οξέα
εμπλέκονται σε νοητικές διαταραχές.

Τέλος το «καλό» λίπος για τον
εγκέφαλό μας, τα ω3 λιπαρά βοηθούν στην ανάπτυξή του και την
αποφυγή της άνοιας. Ένα βραδινό
με φράουλες ή μύρτιλλα βελτιώνει
τον συντονισμό, τη συγκέντρωση
και τη βραχύβια μνήμη (πειράματα
σε ποντίκια).

• Καλός νυχτερινός ύπνος
και ορθολογιστική – τακτική
εκγύμναση του σώματος και
καλή διατροφή, θεωρούνται
μοναδικά όπλα
για φρέσκο μυαλό

«Ευεργετικός Ύπνος»

1. Προκαλέστε τον εαυτό σας
Προκαλέστε τον εαυτό σας και τα όριά του
κάθε φορά, που σας παρουσιάζεται η ευκαιρία. Μην κινείστε πάντα εκ του ασφαλούς και
θα διαπιστώσετε πως εσείς οι ίδιοι ρυθμίζετε τα όριά
σας. Και όσο περισσότερο βλέπετε ότι ανταπεξέρχεστε στις προκλήσεις, τόσο πιο δυνατοί θα νιώθετε για
τις επόμενες που θα έρθουν στο δρόμο σας και όλο
και περισσότερο θα τις αποζητάτε οι ίδιοι, αντί να
τις φοβάστε.
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θήκη
περιτριγυρισμένοι
από
βιβλία. Αντίθετα, απαιτεί σφαιρική
αντιμετώπιση. Υπάρχουν αρκετά
‘κόλπα’ και τεχνικές και αν αλλάξουν κάποιες συνήθειές μας, η
συμπεριφορά μας, η διατροφή
μας, τότε μπορούμε να τονώσουμε
τη φαιά μας ουσία και να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό τα
εγκεφαλικά μας κύτταρα.
Αυτό θα μας βοηθήσει σε μεγάλο
βαθμό να προλάβουμε ή να καθυστερήσουμε νόσους ή φθορές λόγω
γήρατος. Ιδού οι προτάσεις των
ειδικών επιστημόνων.

Συμβουλές για μυαλό «ξυράφι»
Έξυπνες τροφές
Ο εγκέφαλός μας είναι το πλέον
λαίμαργο όργανο στο σώμα μας, με
συγκεκριμένες διατροφικές απαιτήσεις. Ό,τι τρώμε μπορεί να επηρεάσει τη νόησή μας και να ενισχύσει τηνλειτουργία του. Το πρωινό
είναι απαραίτητο και όταν το
παραλείπουμε
οι
επιδόσεις
πέφτουν. Τα πολλά αεριούχα ποτά
και σάκχαρα επιβραδύνουν έντονα
τη μνήμη και την προσοχή, ενώ
αντίθετα για πρωινό το ψωμί
(κυρίως το μαύρο) ιδίως σε συνδιασμό με τα φασόλια (πλούσια σε
πρωτείνες και φυτικές ίνες) ή τα
marmitos (πολτός με βάση τη μαγιά
μπύρας) βοηθούν σημαντικό σε ένα
δυνατό «ξύπνημα» της ημέρας.
Για μεσημεριανό, η ομελέτα με
σαλάτα βοηθούν σημαντικά. Το
αυγό είναι πλούσιο σε χολίνη, που
αυτή παράγει ακετυλοχολίνη, ένα
νευροδιαβιβαστή που συνδέεται με
τηνμνήμη, ενώ η σαλάτα είναι
πλούσια σε αντιοξειδωτικά, καροτένιο και βιταμίνες C και Ε που
συντηρούν τον εγκέφαλο.
Επιδόρπιο με βάση το γιαούρτι,
λόγω της τυροσίνης (αμινοξύ),
βοηθά στην αντιμετώπιση του
στρες και έχει σε εγρήγορση τηνμνήμη μας. Ένα απογευματινό βοηθάει στη διατήρηση των επιπέδων
γλυκόζης στον εγκέφαλό μας.

‘Η έλλειψη ύπνου είναι κακή συνθήκη για τον εγκέφαλό μας. Ο σχεδιασμός, η ικανότητα επίλυσης
προβλημάτων, η μάθηση, η συγκέντρωση, η μνήμη εργασίας, η εγρήγορση, μειώνονται δραματικά,
όπως και το IQ μας. Αν είστε
ξύπνιοι επί 21 ώρες, οι ικανότητές
σας ισοδυναμούν με ενός ανθρώπου, ο οποίος κατά το νόμο είναι
σε κατάσταση μέθης’, αναφέρει ο
Σον Ντράμοντ του Πανεπιστημίου
της
Καλιφόρνια στον Σαν Ντιέγκο. Το
ίδιο ισχύει αν έχουμε κοιμηθεί για
λίγες ώρες επί 3 συνεχόμενες ημέρες.
Τα αποτελέσματα είναι αναστρέψιμα, ενώ οι επιδόσεις αυξάνονται, καθώς και η ικανότητα
συγκέντρωσης. Ο καλός νυχτερινός
ύπνος έχει όμως και άλλα οφέλη.
Ο εγκέφαλός μας επεξεργάζεται
νέες μνήμες, εξασκείται και τελειοποιεί νέες ικανότητές του, λύνει
μέχρι και προβλήματα. Επιπλέον,
ένας μικρός υπνάκος μετά την
εκμάθηση κάτι νέου, μπορεί να μας
βοήθησε, υποστηρίζουν οι ειδικοί.

σωστό

600 άτομα μπαίνουν με τη σειρά σε
ένα αμφιθέατρο λέγοντας το όνομά
τους. Μία ώρα μετά σας ζητούν αν
μπορείτε να τα θυμηθείτε όλα.
Είστε σε θέση; Οι περισσότεροι
τρομάζουν και μόνο με την ιδέα.
Στην πραγματικότητα όμως όλοι
μπορούμε να το κάνουμε.
Απλώς χρειάζεται την τεχνική και
την προσήλωση.
Μελετώντας τους «μνημοτέχνες»,
δηλαδή ανθρώπους που απομνημονεύουν χιλιάδες νούμερα, η Έλινορ Μαγκουάιρ, από το University
College στο Λονδίνο, διαπίστωσε
ότι δεν έχουν ιδιαίτερα υψηλό IQ,
ούτε διαφορετική διάπλαση στον
εγκέφαλό τους.
Απλώς όταν απομνημονεύουν,
δραστηριοποιούνται περιοχές στον
εγκέφαλο που δείχνουν ότι έχουν
στρατηγική. Π.χ για να θυμούνται
τη σειρά των χαρτιών σε μία τράπουλα, αποδίδουν στο κάθε ένα
όνομα προσώπου ή αντικειμένου
και φτιάχνουν μία ιστορία.
Κάτι παρόμοιο κάνουν και οι ηθοποιοί για να θυμούνται τα λόγια
τους κτλ. Μελέτες φανερώνουν ότι
η τεχνική αυτή βελτιώνει την απομνημόνευση και σε μη ηθοποιούς.
Η Μπάρι Γκόρντον από το Πανεπιστήμιο του Τζον Χόπκινς στην
Βαλτιμόρη, τονίζει ότι η στρατηγική είναι σημαντική και στην καθημερινότητά μας. Απλές κινήσεις,
όπως το να βάζεις τα κλειδιά στο
ίδιο σημείο ή να σημειώνεις, έχει
ως αποτέλεσμα να αυξήσει σημαντικά ο εγκέφαλος τη χωρητικότητά του σε πληροφορίες.
Αν το αδύνατο σημείο σας είναι π.χ
τα ονόματα, προσπαθήστε να
κάνετε συνδυασμούς και συνειρμούς!

Το μυαλό μας έχει δύναμη! Για να
την αξιοποιήσουμε θέλει τον

Μνήμη εργασίας
Οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι ο δείκτης ευφυίας, IQ, καθορίζεται από
τα γονίδια του κάθε ανθρώπου. Όμως νέες μελέτες δείχνουν ότι μία
βασική λειτουργία του εγκεφάλου, η βραχύβια μνήμη ή μνήμη εργασίας
μπορεί να είναι το θεμέλιο της γενικής νοημοσύνης, οπότε αν βελτιώσουμε τη συγκεκριμένη λειτουργία, μπορούμε να βελτιώσουμε και το IQ
μας.
Η μνήμη εργασίας είναι το βραχυπρόθεσμο σύστημα αποθήκευσης του
εγκεφάλου και αποτελεί το ‘εργαστήριό’ του για την επίλυση πνευματικών προβλημάτων.
Αν για παράδειγμα υπολογίσουμε πόσο κάνει 73-6+7, η μνήμη εργασίας σας θα αποθηκεύει τα άμεσα βήματα που είναι απαραίτητα για τη
λύση. Η ποσοτική πληροφορία που μπορεί να αποθηκεύσει η μνήμη
εργασίας έχει σχέση με τη γενική μας νοημοσύνη!
Στο Ινστιτούτο Καρολίνσκα, με πειράματα σε παιδιά και ενήλικες διαπιστώθηκε ότι τα συστήματα μνήμης εργασίας μπορούν να αναπτυχθούν με την εκγύμναση! Αυτό μπορεί να οδηγήσει και στη βελτίωση του
IQ!
«Η γενετική καθορίζει πολλά», αναφέρει ο Τόρκελ Κλίνγκμπεργκ, ‘αλλά
ένα μικρό ποσοστό - δεν ξέρουμε ακόμη πόσο - μπορεί να βελτιωθεί με
την εξάσκηση’.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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27η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Γιορτή της Σημαίας

Η

ΚΑΘΕ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΗΜΑΙΑ

Ελληνική Σημαία και τα
Ελληνικά χρώματα παραμένουν τα ίδια από τον καιρό
της Ελληνικής Επανάστασης
του Έθνους μας στις 25 Μαρτίου 1821. Κύρια χαρακτηριστικά της είναι το μπλέ / θαλασσί
και λευκό χρώμα, καθώς επίσης και ο Σταυρός που συμβολίζει της Ελληνική Ορθόδοξη
Πίστη μας.
Τα χρώματα, λευκό και κυανό,
δεν ορίσθηκαν τυχαία από την
πρώτη Εθνική Συνέλευση. Είναι
κατ ’εξοχήν χρώματα ελληνικά
που τα διεφύλαξε η εθνική
συνείδηση από τους αρχαίους
χρόνους ως τα σήμερα, παραδόσεις αιώνιες και ακατάλυτες, που βγαίνουν από τους
τάφους γενεών και ζωντανεύουν τους εκάστοτε ελληνικούς
πόθους, αγώνες, θυσίες. Η
ασπίδα του Αχιλλέα, ο πέπλος
της Αθηνάς στα Παναθήναια,
οι σημαίες τουστρατού του
Μεγάλου Αλεξάνδρου, του
Μεγάλου Κωνσταντίνου, η
αυτοκρατορική σημαία των
Παλαιολόγων, του 1821, του
’40, της ΕΟΚΑ ήταν όλα γαλανόλευκα. Και «όχι» δεν αντιγράψαμε τη σημαία μας από
την αμερικανική. Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Φωκάς υιοθέτησε αυτή τη σημαία πριν
καν υπάρξει Αμερική. Ο Ηρόδοτος έλεγε ότι το γαλάζιο και το
λευκό είναι τα χρώματα των
Ελλήνων, που συμβολίζουν το
ομόγλωσσον, το ομόθρησκον,
το ομότροπον και το όμαιμό
(κοινόγαλάζιο αίμα) μας, και
το ήξερε αυτό η Συνέλευση της

Oι 9 οριζόντιες γραμμές συμβολίζουν
τον αριθμό των συλλαβών της φράσης
"Ε-ΛΕΥ-ΘΕ-ΡΙ-Α Ή ΘΑ-ΝΑ-ΤΟΣ" που ήταν
το σύνθημα των επαναστατημένων και αγωνιζομένων Ελλήνων κατά της διάρκεια της Ελληνικής
Επανάστασης της 25ης Μαρτίου 1821 εναντίον
της Τουρκικής Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Αυτή η φράση έδιδε δύναμη και αποφασιστικότητα
στην ψυχή των αγωνιζομένων Ελλήνων
Επιδαύρου όταν το 1822 όρισε
τη σημαία να συμβολίζει την
«πάρεδρον του Θεού σοφίαν,
την Ελευθερίαν και την Πατρίδαν». Με λίγα λόγια, συμβολίζει τον Ελληνικό ΛΑΟ, το έθνος
μας, την πατρίδα μας με την
ευρύτερη έννοια του όρου. Την
ψυχοσύνθεση των λαών της
Μεσογείου. Την οικουμενικότητα και τη λαμπρότητα του
αρχαίου, βυζαντινού και σύγχρονου Ελληνικού πνεύματος,
του πνεύματος που αφύπνισε
και ενθουσίασε, άμεσα ή έμμεσα, όλους τους Λαούς του
κόσμου.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ο Ελληνικός τετράγωνος Σταυρός στο πάνω αριστερό μέρος
της Ελληνικής Σημαίας αποτελεί το εν τέταρτο (1/4) της ολικής
επιφάνειας της Ελληνικής Σημαίας. Συμβολίζει δε την Εκτίμηση
αλλά και Πίστη των Ελλήνων προς την Ελληνική Ορθόδοξη
Εκκλησία και υπογραμμίζει τον κύριο και καθοριστικό ρόλο που
διαδραμάτισε ο Χριστιανισμός και η Ορθοδοξία στην δημιουργία του σύγχρονου Ελληνικού κράτους. Κατά την διάρκεια των
σκοτεινών χρόνων κάτω από την Οθωμανική σκλαβιά, η Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία βοήθησε τους υπόδουλους Έλληνες
να διατηρήσουν τα πολιτιστικά τους χαρακτηριστικά: την
Ελληνική γλώσσα, την Ελληνική Ορθόδοξη Βυζαντινή θρησκεία,
τα ήθη και έθιμα, και γενικά την Ελληνική Εθνική ταυτότητα.

(Πολέμης Ιωάννης)
Πάντα κι όπου σ` αντικρίζω,
με λαχτάρα σταματώ,
υπερήφανα δακρύζω,
ταπεινά σε χαιρετώ.
Δόξα αθάνατη στολίζει
κάθε θεία σου πτυχή
και μαζί σου φτερουγίζει
της πατρίδος η ψυχή.
Όταν ξάφνου σε χαϊδεύειτ`
αγεράκι τ` αλαφρό,
μοιάζεις κύμα, που σαλεύειμε
χιονόλευκον αφρό.
Κι ο σταυρός που λαμπυρίζει
στην ψηλή σου κορυφή,
ειν` ο φάρος που φωτίζει
μιαν ελπίδα μας κρυφή.
Σε θωρώ κι αναθαρρεύω
και τα χέρια μου χτυπώ,
σαν αγία σε λατρεύω,
σα μητέρα σ` αγαπώ.

• Με αναπεπταμένη τη σημαία μας, οι αγωνιστές
της Κυπριακής Ελευθερίας θυσίασαν τη ζωή τους
για ευόδωση των εθνικών τους οραματισμών

Κι απ` τα στήθη μου ανεβαίνει
μια χαρούμενη φωνή:
«Να 'σαι πάντα δοξασμένη,
ω Σημαία γαλανή!»

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ
Ο κώδικας της Ελληνικής Σημαίας αποτελείται από ορισμένους αυστηρούς κανόνες οι οποίοι πρέπει να ακολουθούνται
κατά γράμμα ως ένδειξη τιμής προς την Σημαία. Ένδειξη
τιμής προς την Σημαία αντικατοπτρίζει ένδειξη τιμής προς
το Έθνος και τιμή προς τους ίδιους τους εαυτούς μας.

Η 27η Οκτωβρίου, παραμονή
της τρισένδοξης επετείου του
ΟΧΙ του 1940, έχει καθιερωθεί
ως ημέρα δόξας και τιμής του
Εθνικού μας συμβόλου. Η
Ελληνική σημαία βγαλμένη
από τα κόκκαλα των Ελλήνων
τα ιερά, συμβολίζει τους αγώνες όλων όσων πολέμησαν,
εργάσθηκαν και θυσιάσθηκαν
για την Ελευθερία, τη Δικαιοσύνη και τη Δημοκρατία όχι
μόνον στην Ελλάδα αλλά σε
ολόκληρο τον κόσμο.
Στο πρόσωπο της Ελληνικής
σημαίας τιμούνται όλοι όσοι
έβαλαν το δικό τους λιθαράκι
για να κτιστεί και να μεγαλουργήσει το φρούριο του
Ελληνικού πολιτισμού με την
οικουμενική του διάσταση.
Αντικατοπτρίζονται οι ιερές
λέξεις ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ
που πρέπει να διέπουν τους
αξιοπρεπείς λαούς και τους
αδούλουτους ανθρώπους.

H πρώτη Ελληνική σημαία με το λευκό σταυρό σε γαλανό
φόντο, σχεδιάστηκε, υφάνθηκε, ευλογήθηκε και υψώθηκε
στην Μονή Ευαγγελίστριας στη Σκιάθο το 1807

Σημαία

Σήμερα που ο Ελληνισμός ζει
γονατιστός στις εξευτελεστικές επιταγές της «Τρόϊκα»
έχουμε χρέος να σηκώσουμε
ψηλά τις σημαίες στέλλοντας
παντού μηνύματα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης.

1. Η Ελληνική Σημαία εκπροσωπεί το Έθνος μας, την πατρίδα μας, και την κρατική μας οντότητα. Σε περίπτωση
πολέμου η σημαία πρέπει να φυλάσσεται και προστατεύεται ακόμα και με την ζωή μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού είναι το γεγονός ότι όταν οι Γερμανοί κατέλαβαν την Αθήνα στις 27 Απριλίου 1941, ο Σημαιοφόρος
πάνω στον Παρθενώνα, ο 17χρονος Κώστας Κουκκίδης
φορώντας την στολή της Ελληνικής νεολαίας της εποχής,
παρά να την παραδόσει στους Γερμανούς, την υπέστειλε,
και αφού την τύλιξε πάνω του, έπεσε μαζί με αυτήν από
τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως, στο κενό.
2. Σε περίπτωση που μια σημαία φθαρεί, τότε καίγεται,
αλλά ΠΟΤΕ δεν πετιέται στα σκουπίδια. Στα σκουπίδια
μπορούν να πεταχθούν μόνο οι στάχτες.
3. Η Σημαία χρησιμοποιείται μόνον σε έπαρση επί ιστού.
Απαγορεύεται η οποιαδήποτε άλλη χρήση της.(π.χ. κρέμμασμα κουρτίνας, διακοσμητικό, ένδυμα, κλπ).
4. Κατά την έπαρση της Ελληνικής Σημαίας στεκόμαστε όλοι
προσοχή. Ο Σημαιοφόρος αίρει γοργά. Κατά την διάρκεια
της Έπαρσης της Σημαίας ψάλλεται ο Εθνικός Ύμνος.
5. Εάν υπάρχουν πολλές σημαίες τότε η Ελληνική πρέπει να
βρίσκεται στο ίδιο ύψος, ή ψηλότερα από τις υπόλοιπες.
6. Κατά την υποστολή της Σημαίας στεκόμαστε προσοχή. Ο
Σημαιοφόρος υποστέλλει αργά.
7. Κατά την ημέρα πένθους η Σημαία κυμματίζει μεσίστια,
και αφού ο σημαιοφόρος τελειώσει την έπαρση, τότε
προχωρεί σε υποστολή μέχρι το μέσο του ιστού.
8. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η Ελληνική Σημαία να αγγίζει το έδαφος
για οιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση που η σημαία είναι
πολύ μεγάλη, η έπαρση πρέπει να γίνεται από το σημαιοφόρο και με τη βοήθεια του παραστάτη. Το ίδιο πρέπει
να γίνεται και κατά την υποστολή της Σημαίας.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

Κύπρος το ... μεγαλείο σου

ΟΙ ΝΟΝΟΙ ΚΑΙ ΜΠΡΑΒΟΙ … ΜΕΣOΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Άκρως ανησυχητικές διαστάσεις προσλαμβάνει
το στην κ΄υπρο το φαινόμενο των μπράβων
στον έλεγχο διακίνισης και πώλησης προιόντων
ευρείας κατανάλωσης στο λιανικό εμπόριο.
Όπως έγινε γνωστο μέσω του Τύπου τον τελευταίο καιρό, τρομοκρατία και νονοί έχουν πλέον
κυρίαρχο ρόλο στο λιανικό εμπόριο και «μοιράζουν» παιχνίδι με το αζημίωτο. Συγκλονιστικές
μαρτυρίες καταστηματαρχών και ιδιοκτητών
μικροεπιχειρήσεων, φέρνουν στην επιφάνεια τις
τεράστιες διαστάσεις του προβλήματος το
οποίο θεριεύει μεσούσης και της επιδεινούμενης
οικονομικής κρίσης.

νται από πλευράς Αστυνομίας, ακόμα και για μικροποσό που μπορεί να οφείλει κάποιος και αδυνατεί να το
πληρώσει, στέλνονται «φουσκωτοί» στην επιχείρησή
του, οι οποίοι μπουκάρουν χωρίς κανένα ενδοιασμό
εντός αυτού, εκβιάζοντάς τον ότι εάν εντός μικρού
χρονικού διαστήματος δεν καταβάλει το ποσό που
οφείλει σε κάποιο πρόσωπο, θα δεχθεί τις συνέπειες.
Απειλές οι οποίες δεν περιορίζονται μόνο στο πρόσωπό του, αλλά και γενικότερα στην οικογένειά του. Φυσικά, με τον ανάλογο τρόπο, φροντίζουν να… «συμβουλεύσουν» το θύμα τους ότι εάν πάει να καταγγείλει την
υπόθεση στην Αστυνομία, «μπορεί ο ίδιος ή κάποιο
άλλο μέλος της οικογένειάς του να πάθει κάτι κακό».

Τα δημοσιεύμτα τα οποία επιβεβαίωσε η αστυνομία, αποτυπώνουν την θλιβερή πραγματικότητα.

Η κατάσταση πλέον, όπως εξελίσσεται, έχει προκαλέσει πανικό και αναστάτωση σε πολλούς καταστηματάρχες, οι οποίοι λόγω της οικονομικής κρίσης δυσκολεύονται να ανταποκριθούν άμεσα στις οικονομικές
υποχρεώσεις τους. Αυτό, όπως επεσήμαναν, δεν
σημαίνει ότι δεν θα εξοφλήσουν τα άτομα στα οποία
χρωστούν χρήματα, παρά την όποια καθυστέρηση.

- «Νονοί» αναλαμβάνουν πλέον ρόλο διαμεσολαβητή για είσπραξη χρεών από μικροεπιχειρηματίες, στέλνοντας τους «μπράβους» τους να
εισπράξουν οφειλές προς τρίτα πρόσωπα, λαμβάνοντας ποσοστά επί των εισπράξεων. Τα ποσοστά
κυμαίνονται αναλόγως του ύψους του ποσού που
εισπράττουν από 20%-40%.
Το φαινόμενο παρατηρείται σε όλες τις πόλεις, με την
κάθε επαρχία να έχει και τους δικούς της «νονούς».
Λόγω όμως του φόβου, κανένας από όσους έχουν πέσει
θύματα εκβιασμού δεν προχωρεί σε επώνυμη καταγγελία στην Αστυνομία, ούτως ώστε αυτή να μπορεί να
προχωρήσει σε συλλήψεις.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι οποίες δεν διαψεύδο-

Ο Γενικός Γραμματέας της Παγκύπριας Οργάνωσης
Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών (ΠΟΒΕΚ),
Στέφανος Κουρσάρης επιβεβαίωσε ότι όντως είναι σε
γνώση τους πως παρατηρείται το φαινόμενο του
εκβιασμού σε καταστηματάρχες για ποσά που χρωστούν.
Επεσήμανε ότι το φαινόμενο υπήρχε και παλαιότερα,
όμως τα τελευταία δύο χρόνια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης έχει λάβει διαστάσεις και παρατηρείται σε
ολόκληρη την Κύπρο.

ΙΣΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ

Ολλανδοί μηχανόβιοι στο πλευρό των Κούρδων στο Κομπάνι
Τρεις Ολλανδοί που ανήκουν σε διάσημο κλαμπ
μοτοσικλετιστών στη χώρα τους, ταξίδεψαν
στο βόρειο Ιράκ για να πολεμήσουν στο πλευρό
των Κούρδων εναντίον του Ισλαμικού Κράτους
Φωτογραφίες που ανέβηκαν στο Διαδίκτυο
πρόσφατα δείχνουν τρεις Ολλανδούς μοτοσικλετιστές, που φορούν πράσινες στρατιωτικές
στολές και κρατούν καλάσνικοφ, να βρίσκονται
στο πλευρό Κούρδων μαχητών στο βόρειο Ιράκ.
Οι τρεις άντρες είναι μέλη της μεγαλύτερης
λέσχης μοτοσικλετιστών στην χώρα τους που
είναι γνωστή με το όνομα «No Surrender» και
παράλληλα, σύμφωνα με δηλώσεις φίλου τους,
είναι έμπειροι στρατιώτες που έχουν πολεμήσει
στο παρελθόν στο εξωτερικό.

Μετά την δημοσίευση των επίμαχων φωτογραφιών ο φίλος των τριών αντρών και μέλος της
ίδιας λέσχης, Klaas Otto, δήλωσε στα ολλανδικά μέσα
ενημέρωσης ότι οι μοτοσικλετιστές ταξίδεψαν στο
βόρειο Ιράκ για να πολεμήσουν δίπλα στους Κούρδους
και να υπερασπιστούν την πόλη Κομπάνι, μετά την
δημοσίευση των φρικαλεοτήτων των τζιχαντιστών και

ειδικότερα, μετά τους αποκεφαλισμούς αθώων πολιτών.
Ο Wim de Bruin, εκπρόσωπος του γραφείου Ολλανδού
εισαγγελέα, δήλωσε στο BBC ότι στο παρελθόν ήταν
παράνομο για τους Ολλανδούς πολίτες να μάχονται σε
οργανώσεις όπως είναι οι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους ή το PKK (οργάνωση Κούρδων μαχητών), αλλά
τώρα δεν ισχύουν παρόμοιες απαγορεύσεις, εκτός αν
αυτοί διαπράξουν δολοφονίες ή βιασμούς.
Στην Ολλανδία υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα Κούρδων, οι οποίοι πριν μερικές εβδομάδες διαμαρτυρήθηκαν έντονα μέσα στο κοινοβούλιο για την απροθυμία
της κυβέρνησης να ενεργήσει για την προστασία των
Κούρδων που μάχονται για να σώσουν την πόλη
Κομπάνι, στη βόρεια Συρία από την επέλαση των τζιχαντιστών.
Μιλώντας για τους τρεις μοτοσικλετιστές, που προέρχονται από τις πόλεις Άμστερνταμ, Ρότερνταμ και
Μπρέντα, ο φίλος τους δήλωσε ότι είναι άτομα πειθαρχημένα, που δεν πίνουν καθόλου αλκοόλ και έχουν
μεγάλη εμπειρία σε στρατιωτικές αποστολές.

Το αφεντικό τρελάθηκε…

Από το περιβόλι του διαδιχτύου

Έμπορος διαμαντιών έδωσε ως μπόνους στους υπαλλήλους του αυτοκίνητα, σπίτια και κοσμήματα
Αυτοκίνητα, πανάκριβα κοσμήματα και προκαταβολές για την
αγορά διαμερισμάτων δώρισε σε
1.200 υπαλλήλους της εταιρείας
του ένας έμπορος διαμαντιών
από το κρατίδιο Γκουτζάρατ της
Ινδίας, ως αμοιβή-μπόνους επειδή πέτυχαν τους στόχους που
είχαν οριστεί.
Ο Σάβτζι Ντολάκια, ο ιδιοκτήτης
μιας εταιρείας εξαγωγής διαμαντιών στην πόλη Σουράτ, δώρισε
491 αυτοκίνητα και 570 διαμαντένια κολιέ ενόψει του Ντιβάλι,
της ινδουιστικής γιορτής του
φωτός. Η εταιρεία προτίθεται
επίσης να καταβάλει σε άλλους
207 υπαλλήλους την προκαταβολή για την απόκτηση ενός διαμερίσματος, εφόσον το επιθυμούν.

«Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί
μέρος του προγράμματος επιβράβευσης που ακολουθούμε. Οι
εργαζόμενοι που επέδειξαν συνέπεια και αποτελεσματικότητα
την τελευταία πενταετία επιβραβεύτηκαν» είπε ο Νάρες Μαγιάνι,
ο γραμματέας του Ντολάκια.
Συνολικά, τα δώρα στοίχισαν 500

εκατομμύρια ρουπίες (περίπου
6,5 εκ. ευρώ). Σύμφωνα με τον
Μαγιάνι, πρόκειται για το ετήσιο
μπόνους που δίνεται στους
υπαλλήλους με αφορμή το Ντιβάλι που φέτος θα γιορταστεί
την Πέμπτη. Όπως είπε ο γραμματέας, επικρατεί «κύμα ενθουσιασμού» από την Κυριακή, όταν
και ανακοινώθηκε το
φιλοδώρημα.
«Στην
οικογένειά μου κανείς
δεν έχει αυτοκίνητο κι
έτσι, όταν έμαθα ότι θα
αποκτήσω ένα, πέταξα
από τη χαρά μου. Όλοι
είναι ενθουσιασμένοι
και το γιορτάζουν»,
πρόσθεσε.

Η συμβουλή της ημέρας

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Αν θέλετε να περπατάτε πιο
γρήγορα, να κοιτάτε… στο βάθος

Αν θέλετε να περπατάτε πιο γρήγορα, φροντίστε να κοιτάτε… στο βάθος, σε απόσταση.
Ερευνητές αναφέρουν, ότι το παλιό αυτό
κόλπο μπορεί στην πραγματικότητα να έχει
μεγάλη επίδραση στο ρυθμό του βήματος
κάποιου.Μάλιστα, όπως αναφέρουν θα μπορούσε να βελτιώσει και την ποιότητα της
σωματικής άσκησης για πολλούς ανθρώπους.Όταν παραμένει κανείς συγκεντρωμένος
σε ένα συγκεκριμένο στόχο μπροστά του μπορεί
να διανύσει μια απόσταση πιο γρήγορα, ενώ
έχει και την αίσθηση ότι είναι πολύ πιο μικρή.
Η έρευνα αυτή, η οποία συγκρίνει τις διάφορες
τεχνικές βάδισης ενώ κοιτά κανείς το περιβάλλον γύρω του, προσφέρει μια νέα στρατηγική
για τη βελτίωση της ποιότητας γυμναστικής
που απολαμβάνει κανείς.«Οι άνθρωποι δείχνουν μικρότερο ενδιαφέρον στην άσκηση, αν η
σωματική δραστηριότητα μοιάζει τρομακτική,
κάτι που ισχύει για παράδειγμα στις μεγάλες
αποστάσεις» ανέφερε η επικεφαλής της έρευνας, Emily Balcetis από το πανεπιστήμιο της
Νέας Υόρκης.
«Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν πως όταν η
προσοχή μας εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο
στόχο, όπως για παράδειγμα ένα κτίριο στο
βάθος, αντί να κοιτάζουμε αυτά που μας περιβάλλουν, η πραγματική απόσταση που μας
χωρίζει από αυτό μας φαίνεται μικρότερη, ενώ
περπατάμε και πιο γρήγορα κάνοντας την
άσκηση να μοιάζει πιο εύκολη» εξήγησε η ίδια.

Το γέλιο του ... σήμερα
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Σοβαρά …
αστειάκια

Ιατρικά ανέκδοτα
- Γιατρέ πριν την εγχείρηση δεν είχατε
μούσι...
- Δεν είμαι γιατρός. Ο Άγιος Πέτρος
είμαι...
- Γιατρέ όλοι με αγνοούν...
Ο επόμενος παρακαλώ...
- Γιατρέ νομίζω ότι θα πεθάνω.

- Ανοησίες! Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που
θα σας συμβεί.
- Γιατρέ έσπασα το χέρι μου σε δυο μέρη.
Να αποφεύγεις αυτά τα δυο μέρη.
- Γιατρέ κανείς δε με παίρνει στα σοβαρά.
Θα αστειεύεστε βέβαια...
- Γιατρέ μου, μπορώ να έχω και μια δεύτερη
γνώμη;
Βεβαίως ! Να ξαναρθείτε αύριο.
- Γιατρέ μου, κατάπια ένα στυλό. Τι να κάνω;
Να χρησιμοποιείτε μολυβί.
- Ποσά θέλετε γιατρέ για να μου βγάλετε το χαλασμένο δόντι;
- 200 ευρώ.
- Τόσα πολλά για δουλεία λίγων λεπτών;
- Αν θέλετε μπορώ να κάνω την εξαγωγή παρά
πολύ αργά.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ας αλλάξουμε διατροφικές συνήθειες
• Απαιτείται να στρέψουμε την προσοχή μας στην μεσογειακή διατροφή

Ο

ι γρήγοροι ρυθμοί ζωής που
οδηγούν στην «εύκολη» λύση
του πρόχειρου φαγητού, η βιαστική κατανάλωση γευμάτων μπροστά σε τηλεόραση ή υπολογιστή,
αλλά και τα εξ Εσπερίας πρότυπα
που έχουν επικρατήσει, όλα μαζί
έχουν συντελέσει στην απομάκρυνση από την «ελληνική παραδοσιακή διατροφή», ένα από τα πιο αναγνωρισμένα υγιεινά διατροφικά
πρότυπα διεθνώς.

ένα φρούτο, και να είναι φρεσκοστυμμένο. Χυμοί του εμπορίου,
φρουτοποτά και κομπόστες περιέχουν επιπλέον ζάχαρη και συντηρητικά.
Γάλα και αβγά για όλους
Απαραίτητα για την ανάπτυξη
παιδιών και εφήβων, το γάλα και
τα γαλακτοκομικά είναι εξίσου
σημαντικά σε όλες τις ηλικίες και

Η επιστροφή στη διατροφική μας
παράδοση αποτελεί μονόδρομο. Οι
Εθνικοί Διατροφικοί Οδηγοί μέσα
από συστάσεις, χρήσιμες συμβουλές και ρεαλιστική απεικόνιση
μερίδων και γευμάτων φέρνουν την
υγιεινή διατροφή στο πιάτο μας.

μένα» πρόσθετα.
Αντί για κρέας, ψάρι
Ψάρια και θαλασσινά πρέπει να
έρχονται στο τραπέζι μας δύο –
τρεις φορές την εβδομάδα και τουλάχιστον μία φορά να είναι λιπαρά
ψάρια όπως σαρδέλα, γαύρος,
σαυρίδι, κολιός, πλούσια σε Ω3
λιπαρά και ευεργετικά για την
τσέπη μας. Καλό είναι να αποφεύγουμε παστά ψάρια λόγω του αλατιού, αλλά και τα καπνιστά επειδή
επιβαρύνονται με επιβλαβείς
ουσίες.Όσο για το κρέας, η κατα-

Το μυστικό είναι στο χρώμα
Τα λαχανικά συνιστάται να τρώγονται συνήθως ωμά, αλλά ας μη
διστάσουμε να καταναλώσουμε και
κατεψυγμένα τυποποιημένα. Τα
χόρτα, τα λαδερά και οι χειροποίητες πίτες, που έχουν εξέχουσα θέση
στην παραδοσιακή μας κουζίνα,
παντρεύουν εξαιρετικά τα λαχανικά με το ελαιόλαδο (μία κουταλιά
σούπας / πιάτο), ενώ καλή ιδέα
αποτελούν και οι σούπες λαχανικών.
Στο ερώτημα «φρούτο ή φυσικός
χυμός;» η απάντηση για μικρούς
και μεγάλους είναι ξεκάθαρα
φρούτο. Σε περίπτωση που
δώσουμε στα παιδιά χυμό, φροντίζουμε να μην υπερβαίνει το μισό
ποτήρι / ημέρα, που ισοδυναμεί με

δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Οι 34 μερίδες / ημέρα για τα παιδιά
γίνονται δύο για τους ενηλίκους, ενώ οι γυναίκες σε περιόδους
κύησης, γαλουχίας, εμμηνόπαυσης
και οι άνω των 65 ετών χρειάζονται επίσης τρεις μερίδες λόγω
αυξημένων αναγκών σε ασβέστιο.
Προτιμάμε γάλα και γιαούρτι ημιαποβουτυρωμένα (1%-2% λιπαρά)
και τυριά χαμηλών λιπαρών.
Εξαιρετική διατροφική επιλογή
αποτελούν τα δημητριακά, το
αλεύρι, το ψωμί και τα ζυμαρικά
ολικής άλεσης. Η βρόμη αποτελεί
καλύτερη επιλογή πρωινού από
δημητριακά και μπάρες του εμπορίου, που συχνά περιέχουν «κρυμ-

νάλωσή του απαιτεί μέτρο· ειδικά
το κόκκινο που μπορεί να είναι η
σημαντικότερη πηγή σιδήρου,
περιέχει όμως κορεσμένα λιπαρά.
Για τον λόγο αυτό οι ενήλικοι συνιστάται να το περιορίσουν σε μία
μερίδα την εβδομάδα. Τέλος, φαίνεται ότι η μέτρια κατανάλωση
οινοπνεύματος, δηλαδή δύο ποτήρια κρασί / ποτό την ημέρα για
τους άνδρες και ένα για τις γυναίκες, προστατεύει από καρδιαγγειακά νοσήματα. Αυτό φυσικά δεν
σημαίνει ότι πρέπει να τα πιούμε ή
να πιούμε αθροιστικά σε μία ημέρα
όσο δεν ήπιαμε τις προηγούμενες.
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ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Σερραϊκή τάρτα με πράσο
Υλικά:
1 φύλλο σφολιάτας για πίττες
Για τη γέμιση
2 κ.σ. βούτυρο, 4 φρέσκα
κρεμμύδια ψιλοκομμένα
4 μεγάλα πράσα ψιλοκομμένα
200 γρ. καβουρμάς Κερκίνης
2 αυγά, 200 γρ. κρέμα γάλακτος, 200 γρ. ώριμο κασέρι Μακεδονίας, λίγο μοσχοκάρυδο, φρεσκοκομμένο πιπέρι, αλάτι
Εκτέλεση:
Λιώνουμε το βούτυρο σε μέτρια φωτιά και προσθέτουμε τα φρέσκα κρεμμύδια και τα πράσα. Τα αφήνουμε να
μαραθούν για 15’’, χωρίς να πάρουν καθόλου χρώμα.
Αλατoπιπερώνουμε και πασπαλίζουμε με λίγο μοσχοκάρυδο. Αφού πιουν τα υγρά τους προσθέτουμε τον
καβουρμά σε κομματάκια και ανακατεύουμε καλά. Αφήνουμε τη γέμιση για λίγο να κρυώσει. Απλώνουμε σε
αντικολλητική ταρτιέρα, διαμέτρου 24 εκατοστών, το
φύλλο σφολιάτας. Φροντίζουμε να καλυφθούν και τα
πλαϊνά της ταρτιέρας. Κόβουμε όπου περισσέψει πολύ
φύλλο και το κολλάμε στα σημεία που λείπει. Τρυπάμε
καλά τη σφολιάτα με πιρούνι, παντού. Σε μπολ χτυπάμε τα αυγά και την κρέμα. Απλώνουμε στη σφολιάτα τα
σοταρισμένα λαχανικά με τον καβουρμά και πασπαλίζουμε με το κασέρι. Ακουμπάμε την ταρτίερα στη
σχάρα μέσα στο φούρνο. Με προσοχή περιχύνουμε την
τάρτα με το μείγμα των αυγών και την ψήνουμε στους
200°C, στον αέρα, σε καλά προθερμασμένο φούρνο, για
περίπου 40’ μέχρι να ροδίσει καλά η σφολιάτα και να
κάνει σώμα η γέμιση, δηλαδή να σταθεροποιηθεί.
Τρυπάμε τη σφολιάτα γιατί καθώς τη στρώνουμε στη
φόρμα εγκλωβίζεται αέρας και φουσκώνει κατά
τόπους. Με το τρύπημα φεύγει ο αέρας και ψήνεται
ομοιόμορφα.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
Kριός: Έντονο άγχος και η
πίεση που νιώθεις, θα σου δημιουργήσουν ένα μικρό μπλοκάρισμα και
δεν θα μπορέσεις να ανταπεξέλθεις σε
όλες σου τις υποχρεώσεις. Κάνε
πράγματα που θα σε χαλαρώσουν και
θα σε βγάλουν από αυτό το αδιέξοδο.
Άλλωστε, η μέρα σε ευνοεί να λύσεις
τα προβλήματά σου, αλλά χρειάζεται
και μια σχετική ψυχραιμία για να τα
καταφέρεις.
Ταύρος: Το άγχος που αισθάνεσαι τον
τελευταίο καιρό σε έχει βγάλει από το
πρόγραμμά σου και σε έχει οδηγήσει
σε σπασμωδικές κινήσεις, που δεν
φέρνουν κανένα αποτέλεσμα. Ηρεμία
για να δεις τα πράγματα ρεαλιστικά.
Έτσι, θα βάλεις ένα πρόγραμμα στις
υποχρεώσεις σου και θα μπορέσεις να
πάρεις αποφάσεις. Μίλα με τα δικά
σου άτομα και βρες μαζί τους λύσεις.
Δίδυμοι: Πολλές καταστάσεις σε προβληματίζουν ιδιαίτερα, γιατί ίσως τις
βλέπεις πιο τραγικές απ’ όσο είναι.
Καλό είναι να χαλαρώσεις και να δεις
όσα συμβαίνουν στις πραγματικές
τους διαστάσεις. Έτσι, θα μπορέσεις
να δώσεις τις κατάλληλες λύσεις.
Πάντως η μέρα είναι καλή, για να
διευθετήσεις αρκετά ζητήματα.
Καρκίνος: Η διάθεσή σου θα είναι
πολύ καλή, χάρη σε απρόσμενα γεγονότα και ειδήσεις, που θα σε κάνουν
αισιόδοξο και θετικό. Κάποια ζητήματα εξελίσσονται με καλύτερο τρόπο
από αυτόν που νόμιζες και θα μπορέσεις τώρα να πετύχεις τους στόχους

σου χωρίς πρόβλημα.
Λέων: Αρκετή ανασφάλεια και το
μυαλό σου δε λειτουργεί σωστά, για
να κρίνεις αντικειμενικά τις καταστάσεις, αλλά και τα πρόσωπα που σε
περιβάλουν. Πάντως, η μέρα ευνοεί τα
ξεκαθαρίσματα και τις αποφάσεις,
που θα σε βοηθήσουν να βάλεις μια
σειρά σε διάφορους τομείς που σε
απασχολούν.
Παρθένος: Η μέρα είναι ευνοϊκή για
την υλοποίηση των στόχων σου, αλλά
το άγχος που σε έχει καταβάλει, λειτουργεί ανασταλτικά για να πετύχεις
αυτά που θέλεις. Βάλε ένα καλό πρόγραμμα και μην τα χάνεις μπροστά
στις υποχρεώσεις, γιατί έτσι θα σου
μαζευτούν ακόμα περισσότερες. Στη
δουλειά σου θα παρουσιαστούν καταστάσεις που θα σε εκνευρίσουν και θα
σε φέρουν σε σύγκρουση με συνεργάτες.
Ζυγός: Θα προκύψουν αρκετές νέες
υποχρεώσεις και θα αναγκαστείς να
βάλεις ένα πρόγραμμα, για να τελειώνεις με όσες περισσότερες μπορείς. Το
καλό είναι ότι είσαι αποφασισμένος
να δώσεις λύσεις και ο δυναμισμός
σου θα σε βοηθήσει να τακτοποιήσεις
αρκετά ζητήματα και να ξεμπερδεύεις. Ωστόσο, μην προσπαθήσεις να τα
πετύχεις όλα μαζί, γιατί θα μπερδευτείς.
Σκορπιός: Η ενέργεια που θα αισθάνεσαι θα σε κάνει υπερδραστήριο και
με κάθε σου κίνηση θα προσπαθείς να
δώσεις τη λύση σε οτιδήποτε σε απα-

σχολεί. Πρόσεξε να μην οδηγηθείς σε
παρορμητικές αποφάσεις και κυρίως,
να μη βρεθείς σε αντιπαράθεση με
τους δικούς σου ανθρώπους.
Τοξότης: Η σημερινή μέρα δεν σε βρίσκει και με την καλύτερη διάθεση.
Γενικά, θα έχεις μια στάση απογοήτευσης και απαισιοδοξίας για πολλά
ζητήματα, αλλά αυτό μάλλον πίσω
θα σε πάει και όχι εκεί που προσδοκάς. Προσπάθησε να είσαι λίγο πιο
ανοιχτός και φυσικά λίγο πιο θετικός.
Θα δεις ότι τα ζητήματά σου είναι σε
καλύτερο δρόμο απ’ ό,τι νομίζεις.
Αιγόκερως: Θα χρειαστεί να βρεθείς
δίπλα σε αγαπημένα σου πρόσωπα
και να τους δείξεις όλη σου την
συμπαράσταση. Ενδεχομένως να πρέπει να δώσεις και τις συμβουλές σου.
Μην κρατήσεις αποστάσεις και βάλε
τα δυνατά σου για να βοηθήσεις, έχοντας εμπιστοσύνη στον εαυτό σου.
Υδροχόος: Τα πράγματα δεν πάνε
ακριβώς όπως τα σχεδίαζες και
κάποιες αναπάντεχες εξελίξεις θα σε
βγάλουν από το πρόγραμμα που είχες
φτιάξει. Η εξυπνάδα σου θα σε κάνει
να προσαρμοστείς αναλόγως και να
είσαι ευέλικτος.
Ιχθείς: Είναι μία μέρα που ευνοεί τα
σχέδιά σου και σου δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσεις όσα θέλεις με ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα. Μην
αφήσεις καμιά ευκαιρία να περάσει
χωρίς να την εκμεταλλευτείς και αυτό
συμπεριλαμβάνει και τις επαφές σου
με κάποιους ανθρώπους.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. Κηλίδες δέρματος - Νερό πηγής. 2. Δίψηφο φωνήεντ - Έδρασε στην Κατοχή - Εκλιπαρεί για βοήθεια αυτός (αρχ.). 3.
Θεός των Φοινίκων - Άτομα πανούργα. 4. Γυαλισστερό ύφασμα
(ξεν.) - Εισόδους φράζει. 5. Συμφωνία εκφράζει - Ακέραιο, αρτιμελές - Ποδοσφαιρική ομάδα. 6. ... Σμιθ: Διάσημος οικονομολόγος
- Ατακτοποίητο, απεριποίητο (λαϊκ.). 7. Κοιλιά... παραγεμισμένη
(μτφ.) - σήματα... ειδικά. 8. Μισή άρια - Χρονικό υποθετικό Ιστορική ρωμαϊκή οδός. 9. Τόποι λατρείας - Μέσα συσκευασίας Αντιθετικός σύνδεσμος. 10. Ηθοποιούς ενδιαφέρει - ... Έσε: Διάσημος συγγραφέας. 11. Τέρας της μυθολογίας, δράκαινα - Μετάληψη καθολικών. 12. Δωρική ίλη ιππικού - Η τέχνη του... χειρωνακτική (ξεν.) - Αισθητήριο όργανο (καθ.). 13. Μεγάλη χρονική
περίοδος - πόλη της Δυτικής μακεδονίας.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. Λιβάδι των τροπικών χωρών - Μέρη υγρά και σκοτεινά. 2. ... Μαρία: Είδος λικέρ - κρησφύγετα, καταφύγια - Αλίμονο.
3. Νηστικά αυτά - Ρήμα... επιτιθέμενου. 4. Αρχαία ελληνική πόλη
στη Σικελία - Σποραδικοί κατά μια έννοια. 5. Δισταγμό εκφράζει
- Όπως πρέπει (ξεν.) - Βουδιστής ιερέας του Θιβέτ. 6. Μονάδα
μέτρησης ηλεκτρισμού - Τορκουάτο... ποιητής της Αναγέννησης Προτρέπει - 7. Τούρκικο δωμάτιο - Χαρτί της τράπουλας. 8. Ιστορική πόλη της Γαλλίας - Γιος του Αβραάμ - Παλιά σιδηροδρομικά
αρχικά. 9. Οι ... κρεμαστοί γνωστοί - ... Μασκάνι: Ιταλός συνθέτης. 10. Πηγή ζωής - Αποθήκη πλοίου. 11. Γαλήνιοι αυτοί - Πρωτεργάτης της Γαλλικής επανάστασης. 12. Απαγορεύει - Ένα σύνολο - Τα έχει η... μίνα. 13. Κωμόπολη της Αιτωλοακαρνανίας Υπονοεί και τη συγχώνευση.
ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 729 - 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1963
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τροποποιείται ο νόμος περί όρων
εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Ευχαριστήριο
Οι νεόνυμφοι Δρ Νικόλας Νικολαίδης και η
Σταύρη Σταύρου Νικολαιδη καθώς και οι
γονείς τους, ευχαριστούν θερμά όλους όσους
παρέστησαν στο γάμο τους που τελέστηκε
στις 27 Σεπτεμβρίου 2014 ή εξέφρασαν καθ
οποιονδήποτε τρόπο τα συγχαρητήρια και
τις ευχές τους.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Στο πλαίσιο των 70 χρονων της ΣΕΚ, την
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία αιμοδοσία στο Οίκημα της
ΣΕΚ Λάρνακας. Όσοι από τους συμμετέχοντες
επιθυμούσαν είχαν την ευκαιρία να γίνουν
δότες μυελού των οστών για το Καραϊσκάκιο
Ίδρυμα. Η ΣΕΚ Λάρνακας ευχαριστεί όλους
όσους στήριξαν την εκδήλωση, ενισχύοντας
με αυτό τον τρόπο τόσο την τράπεζα αίματος της ΣΕΚ Λάρνακας, όσο και την τράπεζα
αίματος του Νοσοκομείου Λάρνακας.

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΓΝΩΜΙΚΟ
Όταν αξιώνεις
από τους άλλους
ν’ αναγνωρίζουν
τις ευθύνες τους
ν’ αναλαμβάνεις
κι εσύ ο ίδιος τις
δικές σου.
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Μπαρπαρός 2η Εισβολή
Στα χωρικά μας τα νερά έμπην το Μπαρπαρός
τζι’ άρκεψεν όπως θωρούμεν του κουτρούλη ο χορός.
Εμπήκαν δίχως αντροπήν τζαι τα πολεμικά τους
τζιαι τα δικά μας τα νερά λαλούν πως εν δικά τους.
Εμπήκαν γιατ’ εν δυνατοί τζι’ εν μας υπολογίζουν
τζι’ όπως τους παντοκράτορες τους τόπους αλωνίζουν
μα βρίσκουσιν τζιαι “φίλους μας” καμπόσους που φροντίζουν
κάθε παρανομίαν τους πάντα να την στηρίζουν.
Την δεύτερην τους εισβολήν κάμνουν τούντη φορά
τζιαι για κάποιους «φίλους» όμως ούλλα πάσιν μια χαρά.
Σαν το εβδομήντα τέσσερα την πρώτην εισβολήν
που μοιράσασιν την Κύπρον εις τα θκυο μιαν τζιαι καλήν
τζι’ οι μιάλοι εθωρούσασιν τζι’ εν μας εβοηθήσαν
τζιαι χρόνια ανενόχλητους τους άνομους αφήσαν.
Τωρά πάνω στ’ αέρια σαν τους Ατούς βουτούσιν
τζι’ υπόψιν εν μας βάλλουσιν ότι τζιαι να τους πούσιν.
Κυβέρνηση τζιαι κόμματα ούλλοι να ενωθήτε
τζιαι μονιασμένοι στο κακόν μαζίν ν’ αντισταθήτε.
Ν’ αφήσετε στην μιαν μερκάν τες έχθρες τζιαι τα μίση
τζι’ η αγάπη για την Κύπρο μας ούλλα να τα νικήσει.
Όμως ας κάμει τζι’ ο Θεός το θαύμα να ξυπνήσουν
οι Ευρωπαίοι «φίλοι μας» τζιαι να μας βοηθήσουν.
Αντώνης Γαβριήλ Παπά
Κίτι – Λάρνακα

Σόλων

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥΒΛΑΚΕΡΙ
Το Κεχριμπάρι
Κυπριακή και Ελληνική
ποιοτική κουζίνα
ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ
Ξάνθης Ξενιέρου 23, Παλιά Λευικωσία
Τηλ. 22377327 - 99473179

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΕΠΗΛΘΕ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΕΠΙ ΠΟΛΛΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΩΝ
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

To Ελεύθερο Εργατικό Σωματείο
Εργατοϋπαλλήλων
Κυβερνητικοστρατιωτικών και Δημοσίων
Υπηρεσιών ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας διοργανώνει την 4η Χοροεσπερίδα στο
Μουσικοχορευτικό Κέντρο Παβίλιον
(PAVILION) την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου
2014 και ώρα 9:00μμ
Η τιμή εισόδου είναι €8 το άτομο και
περιλαμβάνει φαγητό (μπουφέ) και ποτό
(κυπριακό απεριόριστο και για Ουίσκι ή
Βότκα σε κάθε 6 άτομα μια φιάλη)

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,

22764691

ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα τα
φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.
ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21,
Λεωφ. Ομονοίας 68Α

25861000
25562444

ΠΑΦΟΣ:

26933820

Ελευθ. Βενιζέλου 24,

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16

23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία

90901402

Αμμόχωστος

90901403

Λάρνακα

90901404

Λεμεσός

90901405

Πάφος

90901406

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης
Ασθενοφόρα ...................................... 22604000

Απαραίτητη η παρουσίαση του εισιτηρίου
στην είσοδο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα ενός δωματίου
με κουζίνα (studio) στον Άγιο Δομέτιο, πειροχή
Αγίου Παύλου, (οδός Μιχ. Καραολή 20).
Τιμή: €260 μηνιαίως - Τηλ. 99483463

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Πωλείται διαμέρισμα τεσσάρων ετών σε
άριστη κατάσταση στη Λακατάμια σε
μοντέρνα και λειτουργική πολυκατοικία σε
ήσυχη γειτονιά, πίσω από το φούρνο
«Ζορπά». Δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα,
κλιματιστικά στα δωμάτια, μεγάλη
βεράντα, δύο μπάνια

Τιμή €135.000, συζητήσιμη - 99 444000

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ):
Λευκωσία: 22446686 Λεμεσός: 25829129
Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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Παρέμεινε στη 13η θέση η Ελλάδα
σε διασυλλογικό επίπεδο

Η

νίκη του Ολυμπιακού επί της
Γιουβέντους έδωσε κι άλλους (πολύτιμους) βαθμούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο στην ειδική βαθμολογία της
UEFA. Ωστόσο τα όχι καλά αποτελέσματα
των άλλων ομάδων δεν επέτρεψαν στην
Ελλάδα να ανέβει στη 12η θέση
Στόχος της Ελλάδας είναι η εξασφάλιση
της 12ης θέσης και το δικαίωμα του
πρωταθλητή να συμμετέχει απευθείας
στους ομίλους του «Τσάμπιονς Λιγκ» για
την περίοδο 2016-2017. Το ίδιο θα ισχύει και για τον κυπελλούχο στους ομίλους
του «Γιουρόπα Λιγκ». Αναλυτικά η κατάταξη των χωρών και οι ομάδες που
συνεχίζουν στα κύπελλα Ευρώπης:

Πισωγύρισμα για την Εθνικη Κύπρου οι απανωτές ήττες από Ισραήλ και Ουαλία

Υποχώρησε κατά 11 θέσεις η Εθνική Κύπρου

Υποχώρηση 4 θέσεων για την Εθνική Ελλάδας
στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA

Η

Βαθύτατα προβληματισμένος ο Ιταλός προπονητής της Εθνικής Ελλάδας κ. Ρανιέρι αναζητεί εναγωνίως με τους συνεργατές του το φάρμακαο για
να επανέλθει η ομάδα στην χρυσή περίοδο
Ραχάγκελ-Σάντος

Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΕΣΕ ΣΤΗΝ 18η
ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
• Μετά τις ήττες από Ισραήλ και Ουαλία

Μ

ετά τη λήξη της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του
«ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΗΓΚ» η Κύπρος απώλεσε την 17η

θέση στη βαθμολογία της UEFA και πέφτοντας κατά
ένα σκαλοπάτι. Το καλό για φέτος είναι ότι δεν θα
υπάρξει άλλη βαθμολογική πτώση αφού ο Ισραήλ που
μας ακολουθεί δεν έχει ομάδες στους ομίλους του ενώ
η Λευκορωσία που βρίσκεται στην 20η θέση είναι πολύ
μακριά από την Κύπρο σε συγκομιδή μονάδων και
είναι αδύνατον να καλύψει την απαιτούμενη διαφορά.
Μοναδική ελπίδα για να κρατηθεί στα ίδια επίπεδα η
βαθμολογία της Κύπρου είναι η συνέχιση της καλής
πορείας που εγκαινιάσθηκε στον αγώνα με τη Βοσνία.

μέχρι τώρα κακή πορεία της
Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά του Euro 2016 υποβάθμισε
τη διεθνή της καταξίωση της
τελευταίας δεκαετίας.

του «Μουντιάλ» Αργεντινή δεύτερη
και την Κολομβία τρίτη, ενώ το
Βέλγιο προσπέρασε την Ολλανδία
στην τέταρτη θέση με την Ισπανία
να πέφτει στη δέκατη θέση.

Συγκεκριμένα η Γαλανόλευκη υποχώρησε στη 18η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA.

Από τους αντιπάλους της Ελλάδας
η Βόρεια Ιρλανδία ανέβηκε κατά 28
θέσεις και είναι 43η, η Ρουμανία
κέρδισε πέντε θέσεις και πλέον
είναι 21η, η Ουγγαρία τέσσερις και
είναι 50η, ενώ η Φινλανδία δύο και
είναι 63η.

Σίγουρα με την συγκομιδή μόλις
ενός πόντου στα πρώτα τρια ματς
είναι λογική και η κατρακύλα που
υπέστη η Εθνική, η οποια έχασε
τέσσερις θέσεις στην παγκόσμια
κατάταξη.
Κατ΄ τα άλλα η πρώτη τριάδα
παρέμεινε αμετακίνητη, με την
παγκόσμια
πρωταθλήτρια
Γερμανία πρώτη, την «φιναλίστ»

Αναλυτικά οι πρώτες 20 ομάδες
της κατάταξης:
1. Γερμανία 1669 (-)
2. Αργεντινή 1565 (-)
3. Κολομβία 1420 (-)
4. Βέλγιο 1388 (+1)

5. Ολλανδία 1375 (-1)
6. Βραζιλία 1307 (-)
7. Γαλλία 1191 (+2)
8. Ουρουγουάη 1184 (-1)
9. Πορτογαλία 1175 (+2)
10. Ισπανία 1119 (-2)
11. Ιταλία 1064 (+2)
12. Ελβετία 1063 (-2)
13. Χιλή 1060 (-1)
14. Κροατία 1002 (+5)
15. Αλγερία 989 (+5)
16. Κόστα Ρίκα 974 (-1)
17. Μεξικό 954 (-1)
18. Ελλάδα 946 (-4)
19. Ουκρανία 920 (+5)
20. Αγγλία 919 (-2)

Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

70 χρόνια στην υπηρεσία της εργατικής
τάξης, της κοινωνίας, της μαρτυρικής
Κύπρου και του Ελληνισμού
Η ΣΕΚ πιστή στα οράματα του ιδρυτή της Χριστόδουλου
Μιχαηλίδη (άνω δεξιά), του πρώτου γ.γ. Κώστα Δημητρίου
(άνω αριστερά) και των άξιων διαδόχων τους, συνεχίζει
αταλάντευτα την ιστορική της πορεία για εξυπηρέτηση
των συμφερόντων των εργαζομένων και του Κυπριακού
Ελληνισμού ευρύτερα
και Μακαρίου.

Μ

ε τη μνήμη μας να στρέφεται πίσω στην ιστορική
29η Οκτωβρίου 1944, γιορτάζουμε τα εβδομηκοστά γενέθλια της ΣΕΚ και αποτίουμε
φόρο τιμής κι ευγνωμοσύνης
στους πρωτεργάτες του Ελεύθερου Συνδικαλισμού.
Σαν σήμερα πριν από 70 χρόνια, στη Λεμεσό, μία δράκα
οραματιστών με πρωταγωνιστές τον Κώστα Δημητρίου και
το νεαρό τότε δικηγόρο Χριστόδουλο Μιχαηλίδη θεμελίωσαν το οικοδόμημα της Συνομοσπονδίας Εργατών Κύπρου,
που έμελλε να διαδραματίσει
πρωτεύοντα ρόλο στα εργατικά, κοινωνικά και εθνικά δρώμενα της πατρίδας μας.
Η νέα συντεχνία βγαλμένη σαν
ατόφια πλατίνα μέσα από την
υψικάμινο της ανηλεούς πολεμικής που δεχόταν από τους
αποικιοκράτες και τον εκδηλούμενο κομμουνιστικό οίστρο
της εποχής εκείνης, κατάφερε
να ζήσει, να κρατηθεί όρθια,
να μεγαλουργήσει και να τεθεί
επικεφαλής στους μετέπειτα
κορυφαίους αγώνες του τόπου
για κοινωνική δικαιοσύνη,
ελευθερία κι εθνική δικαίωση.
Στους αείμνηστους ιδρυτές της
ΣΕΚ, Χριστόδουλο Μιχαηλίδη,
Κώστα Δημητρίου πρώτο
γενικό γραμματέα και στους
μετέπειτα ηγέτες της αείμνηστους Μιχαήλ Πισσά, Νίκο
Ζιβάνα, Μιχαλάκη Ιωάννου
και τους μετέπειτα ηγέτες,
εκφράζουμε το βαθύτατο
σεβασμό μας και την απέραντη
ευγνωμοσύνη μας γιατί κληροδότησαν σε μας τους νεότερους
ένα ισχυρό και ανεξάρτητο
οργανισμό που μπορεί να επενεργεί ως ασπίδα των εργατικών δικαιωμάτων, των κοινωνικών επιτευγμάτων και των
εθνικών συμφερόντων.

Με το ξημέρωμα της ανεξαρτησίας και της ίδρυσης του νέου
κράτους, η ΣΕΚ συμμετέχει
ενεργά σε όλα τα επίπεδα της
καθημερινής βιοπάλης για
ανύψωση του βιοτικού επιπέ-

ανασυνταχθεί, συμβάλλοντας
καταλυτικά στην κρατική ανασυγκρότηση, την επαναδημιουργία και την κοινωνικοοικονομική ανόρθωση που μετεξελίχθηκε αργότερα σε μικρό
οικονομικό θαύμα.

οποίας στενάζουν ακόμη κάτω
από την μπότα του Τούρκου
κατακτητή.

δου των μελών της και του
συνόλου των εργαζομένων,
συμβάλλοντας ταυτόχρονα με
την εποικοδομητική της συνεισφορά στην δημιουργία και
λειτουργία των θεσμοθετημένων οργάνων του κράτους,
κυρίως στον εργατικό και κοινωνικό τομέα.

• Η σημαντική συνεισφορά της ΣΕΚ, αναγνωρίσθηκε απ’ όλους ανεξαιρέτως τους προέδρους
της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίοι έδιναν τα
εύσημα στο Κίνημα μας
σε κάθε ευκαιρία

πων οι οποίοι λεηλατώντας το
δημόσιο πλούτο έσυραν τους
εεαζόμενους και τα μη προνομιούχα στρώματα του πληθυσμού στην ανέχεια και την
φτωχοποίηση,με πρώτη χαίνουσα κοινωνική πληγή την
περιθωροποίηση της άνεργης
και υποαπασχολόυμενης νεολαίας μας.

Δυστυχώς την τελευταία τριετία η Κύπρος είναι μέγα θύμα
των οικονομικών κερδοσκόπων
και των πολιτικών καιροσκό-

Λίγα χρόνια μετά τη γέννηση
της, η ΣΕΚ μπήκε για τα καλά
στο δρόμο των εθνικών οραματισμών των ιδρυτών της και
των πρωταγωνιστών του
Οκτωβριανού ξεσπάσματος
του 1931 που ήθελαν την
Κύπρο απαλλαγμένη από τον
αποικιακό ζυγό και ενωμένη με
την μάνα Ελλάδα. Η σφραγίδα
της ΣΕΚ στο Ενωτικό Δημοψήφισμα του 1950 ήταν έντονη.
Το καθολικό ναι των Κυπρίων
πολιτών για Ένωση, ταύτισε
τις προσδοκίες του λαού με την
μετέπειτα δράση της ΣΕΚ.

Δεν άργησε η ώρα που δεκάδες
Κυπριόπουλλα του καθημερινού μόχθου, πήραν τις ανηφοριές και τα μονοπάτια με το
χαμόγελο στα χείλη, ψάχνοντας την πανώρια λευτεριά
τραγουδώντας. Μάρκος Δράκος, Κυριάκος Μάτσης, Ανδρέας Δημητρίου, Χρίστος Τσιάρτας και άλλοι 35 συναγωνιστές
τους μέλη της ΣΕΚ, πότισαν με
το άλικο αίμα τους το δένδρο
της Κυπριακής Ελευθερίας και
της Εθνικής Αξιοπρέπειας
μέσα από τις ταξεις της θρυλικης ΕΟΚΑ, της οποία η ΣΕΚ
υπήρξε ζωντανό φυτώριο
αγωνιστών σύμφωνα με μαρτυρία των αρχηγών της Διγενή

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Με την πολύτιμη βοήθεια της
Εργατικής Εστίας της Ελλάδας
και την περισσή συνεισφορά
των εργαζομένων και των
φίλων της ΣΕΚ που πήγαζε
από την πηγαία τους αγάπη
για το κίνημα, κατάφερε σε
σχετικά μικρό χρονικό διάστημα ν’ αποκτήσει οικήματα στις
πόλεις και γραφεία σε αρκετά
χωριά.
Δυστυχώς την ώρα που η ΣΕΚ
ήταν πανέτοιμη να ανοίξει τα
φτερά της και να πάρει τα
πάνω της, η τουρκική εισβολή
του 1974 ανέτρεψε τους όλους
σχεδιασμούς, σπέρνοντας στο
πολυπόθητο νησί τον πόνο της
προσφυγιάς, της δυστυχίας
και της οδύνης. Μέσα από τα
ερείπια που επισώρευσαν οι
ορδές του «ΑΤΤΙΛΑ», η ΣΕΚ με
εμπνευσμένους ηγέτες βρήκε το
κουράγιο και τη δύναμη να

www.sek.org.cy,

Στη συνέχεια, η ΣΕΚ πιστή στο
όραμα της Ενωμένης Ευρώπης
των λαών πρωταγωνίστησε
στην επίτευξη του στρατηγικού
εθνικού στόχου της ένταξης
της Κύπρου στην μεγάλη οικογένεια των προηγμένων κρατών της Ευρώπης.
Ζωτικής σημασίας για το μέλλον του τόπου, θεωρείται η
στήριξη της ΣΕΚ στις τιτάνιες
προσπάθειες του τότε προέδρου Γλαύκου Κληρίδη για εισδοχή
της Κύπρου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση,
με νομική ισχύ του
κοινοτικού κεκτημένου σε όλη την
επικράτεια
της
Κυπριακής Δημοκρατίας, εδάφη της

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

Σε τούτη την αδυσώπητη
συγκυρία, η ΣΕΚ πιστή στα
οράματα και τις αξίες των
ιδρυτών της, συνεχίζει αταλάντευτα τον αγώνα σε όλα τα
επίπεδα για τιμωρία των ενόχων και συνενόχων της σημερινής οικονομικής τραγωδίας,
συμβάλλοντας ενεργά στην
τιτάνεια προσπάθεια για επανεκκίνηση της οικονομίας,
κονωνική ανασυγκρότηση και
εξασφάλιση συνθηκών ευημερίας για το σύνολου του λαού.

www.oho-sek.org.cy

